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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLEGIO DOS QUESTORES

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

22/2001 Novos prazos para os pedidos de organização de exibições, eventos, etc

24/2001 Acesso ao edificio Louise Weiss durante o período de sessões de 3 a 6 de
Setembro  de 2001

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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NOMEAÇÕES/RENUNCIAS AO MANDATO/TERMOS DE MANDATO

Demissão de um deputado italiano ao Parlamento Europeu

Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 8º do Regimento,

o Sr. Pier Ferdinando CASINI (PPE-DE/IT)

apresentou a sua renúncia ao mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a partir de
3 de Julho de 2001.

O Parlamento tomou nota dessa renúncia na sessão plenária de 2 de Julho de 2001.

____________________

Notificação oficial da eleição de um deputado italiano ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sua sessão plenária de 31 de Janeiro de 2001, tomou nota da eleição.

do Sr. Giuseppe BRIENZA

em substituição do Deputado Pier Ferdinando CASINI (PPE-DE/IT), com efeitos a partir de 3 de
Julho de 2001

____________________
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Termo do mandato de deputado ao Parlamento Europeu de um deputado português

Na sessão de 4 de Julho de 2001, o Parlamento tomou nota da nomeação.

do Sr. António José SEGURO (PSE/PT)

para membro do Governo português.

Nos termos do disposto no nº 4 do artigo 8º do Regimento, o seu mandato de deputado ao
Parlamento Europeu cessa, com efeitos a partir de 3 de Julho de 2001.

____________________

Notificação oficial da eleição de um deputado português ao Parlamento Europeu

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

do Sr. Manuel António dos SANTOS

em substituição do Deputado António José SEGURO (PSE/PT), com efeitos a partir de 3 de
Julho de 2001

____________________
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLITICOS

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

o Sr. Michael John HOLMES

deixou de pertencer ao Grupo EDD, tendo-se juntado aos deputados não-inscritos, com efeitos a
partir de 2 de Julho de 2001.

____________________
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PERGUNTAS ESCRITAS

(Situação em 23.08.2001)

Autor Objecto N °

Konstantinos Hatzidakis Regime fiscal aplicado aos veículos automóveis e a
sua incompatibilidade com o mercado interno e o
comércio livre

P-1792/01

Marie-Arlette Carlotti Situação alimentar no Níger P-1793/01

Karin Riis-Jørgensen Aplicação incorrecta da Directiva 92/46/CEE na
Dinamarca

P-1794/01

Michael Gahler largamento da U.E.:consequências importantes para
as autoridades autárquicas e regionais dos países
candidatos na sua qualidade de instâncias de
execução e autorização - necessidade de novas
estruturas e capacidades administrativas

E-1795/01

Antonios Trakatellis Licenciamento de estações de rádio e respeito do
pluralismo nos meios de comunicação social

E-1796/01

Phillip Whitehead Criação de animais para a produção de peles na
União Europeia

E-1797/01

Isidoro Sánchez García Inquérito sobre a sociedade  mista TUI e Neckerman
e T-Online (Internet Dutch Telecom)

E-1798/01

Marielle De Sarnez Situação social na União Europeia E-1799/01

Bernard Poignant Estudos científicos sobre as capturas não intencionais
de mamíferos marinhos

E-1800/01

Cristiana Muscardini Aumento do número de depressões dos idosos E-1801/01

Bart Staes Línguas de trabalho do Instituto Europeu de Patentes E-1802/01

Maj Theorin Os curdos na Turquia P-1803/01

Wolfgang Ilgenfritz Subvenção dos custos ocasionados pela transição
para o euro

P-1804/01

Francesco Turchi Atrasos na execução do projecto-piloto destinado a
combater a exploração infantil e a pedofilia

P-1805/01

Wolfgang Ilgenfritz Anúncios de concurso à escala europeia E-1806/01

Christos Zacharakis Interdição do acesso a aldeias assírias e sírias e
destruição do património assírio e sírio por parte da
Turquia

E-1807/01
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Autor Objecto N °

Stavros Xarchakos Escavações clandestinas e comércio ilícito de
objectos antigos nos Estados-Membros da UE

E-1808/01

Mihail Papayannakis Ginásio olímpico de pugilato E-1809/01

Chris Davies Proibição de produtos fabricados com peles de cão e
de gato

E-1810/01

Luis Berenguer Fuster Mercado interno da electricidade e concorrência E-1811/01

Hervé Novelli Directiva relativa à transparência dos preços e ao
reembolso dos medicamentos

E-1812/01

Torben Lund Maus tratos infligidos a primatas P-1813/01

Alexandros Alavanos Seca nas ilhas do Egeu P-1814/01

Pietro-Paolo Mennea Preço dos CD na União Europeia P-1815/01

Antonio Di Pietro Declaração sobre o défice público italiano no
Conselho de 2 e 3 de Maio de 1998

E-1816/01

Giovanni Pittella Protecção das marcas de origem E-1817/01

Cristiana Muscardini Centro Comum de Investigação de Ispra E-1818/01

Cristiana Muscardini Despesas para o pessoal científico no CCI de Ispra E-1819/01

Cristiana Muscardini Nova central atómica de Temelin E-1820/01

Jan Mulder Custos do combate e da prevenção da BSE na União
Europeia

E-1821/01

Olivier Dupuis Liberdade de consciência em Hong-Kong P-1822/01

Daniela Raschhofer Introdução na Alemanha de um depósito obrigatório
para embalagens descartáveis

P-1823/01

Esko Seppänen Tomada de decisões e abstenção construtiva em
assuntos de defesa

P-1824/01

Esko Seppänen Tomada de decisões e abstenção construtiva em
assuntos de defesa

E-1825/01

Kyösti Virrankoski Material plástico utilizado em odontologia E-1826/01

John Cushnahan Intimidação de membros de organizações de defesa
dos direitos humanos na Etiópia

E-1827/01

Nuala Ahern Aplicação do Tratado Euratom aos ensaios nucleares
militares

E-1828/01
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Autor Objecto N °

Lousewies van der Laan Reconhecimento do casamento e medidas a favor da
igualdade de tratamento

E-1829/01

Lousewies van der Laan Reconhecimento do casamento e medidas a favor da
igualdade de tratamento

E-1830/01

Lousewies van der Laan Encerramento da central nuclear de Borsele (Países
Baixos)

E-1831/01

Olivier Dupuis Embargo das autoridades sérvias a material didáctico
das Testemunhas de Jeová

E-1832/01

Cristiana Muscardini Política de ajuda ao desenvolvimento e direitos das
crianças

E-1833/01

Mihail Papayannakis Substâncias tóxicas nas tintas utilizadas para pintura
dos navios

P-1834/01

Brice Hortefeux Repercussões do alargamento no domínio sanitário P-1835/01

Konstantinos Hatzidakis Poluição sonora no aeroporto de Spata E-1836/01

Alexandros Alavanos Acordo de associação UE-Albânia E-1837/01

Alexandros Alavanos Supressão das ajudas ao sector do tabaco E-1838/01

Alexandros Alavanos Efeitos prejudiciais do consumo de gorduras animais E-1839/01

Esko Seppänen Centros de depuração de águas residuais de Bruxelas E-1840/01

Maria Martens Navio do aborto neerlandês E-1841/01

Maria Martens Navio do aborto neerlandês E-1842/01

Ria Oomen-Ruijten Cryo-Cell (resposta da Comissão à pergunta escrita
E-1079/01

E-1843/01

W.G. van Velzen Norma europeia relativa às emissões
electromagnéticas dos telemóveis

P-1844/01

Karin Riis-Jørgensen Violação das normas comunitárias nos Países Baixos E-1845/01

Esko Seppänen Sistema finlandês de crédito fiscal sobre os
dividendos

E-1846/01

Francesco Turchi Concurso organizado pela sociedade Trambus E-1847/01

Angelika Niebler Utilização de informações geográficas nos Estados-
Membros da União Europeia

E-1848/01
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Autor Objecto N °

Linda McAvan Bem-estar dos frangos criados para a produção de
carne

E-1849/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Recusa de financiamento ao portal "Algerian Watch" E-1850/01

Rosa Miguélez Ramos Redes de pistas para ciclistas e redes europeias de
transportes

E-1851/01

Rosa Miguélez Ramos As negociações sobre pescas no contexto da adesão
da Lituânia

E-1852/01

Pere Esteve O transporte marítimo de mercadorias perigosas E-1853/01

Herbert Bösch Financiamento da Escola Europeia Secundária de
Viena pelo Programa Phare

P-1854/01

Michl Ebner Prémios à carne de bovino (Alemanha) E-1855/01

Michl Ebner Prémios à carne de bovino (Itália) E-1856/01

Michl Ebner Prémios à carne de bovino (Países Baixos) E-1857/01

Michl Ebner Prémios à carne de bovino (Áustria) E-1858/01

Michl Ebner Prémios à carne de bovino (Bélgica) E-1859/01

Michl Ebner Prémios à carne de bovino (Dinamarca) E-1860/01

Michl Ebner Prémios à carne de bovino (Finlândia) E-1861/01

Michl Ebner Prémios à carne de bovino (França) E-1862/01

Michl Ebner Prémios à carne de bovino (Grécia) E-1863/01

Michl Ebner Prémios à carne de bovino (Reino Unido) E-1864/01

Michl Ebner Prémios à carne de bovino (Irlanda) E-1865/01

Michl Ebner Prémios à carne de bovino (Luxemburgo) E-1866/01

Michl Ebner Prémios à carne de bovino (Portugal) E-1867/01

Michl Ebner Prémios à carne de bovino (Suécia) E-1868/01

Michl Ebner Prémios à carne de bovino (Espanha) E-1869/01

Michl Ebner Prémios às culturas arvenses (Bélgica) E-1870/01

Michl Ebner Prémios às culturas arvenses (Dinamarca) E-1871/01
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Autor Objecto N °

Michl Ebner Prémios às culturas arvenses (Alemanha) E-1872/01

Michl Ebner Prémios às culturas arvenses (Finlândia) E-1873/01

Michl Ebner Prémios às culturas arvenses (França) E-1874/01

Michl Ebner Prémios às culturas arvenses (Grécia) E-1875/01

Michl Ebner Prémios às culturas arvenses (Reino Unido) E-1876/01

Michl Ebner Prémios às culturas arvenses (Irlanda) E-1877/01

Michl Ebner Prémios às culturas arvenses (Luxemburgo) E-1878/01

Michl Ebner Prémios às culturas arvenses (Países Baixos) E-1879/01

Michl Ebner Prémios às culturas arvenses (Áustria) E-1880/01

Michl Ebner Prémios às culturas arvenses (Portugal) E-1881/01

Michl Ebner Prémios às culturas arvenses (Suécia) E-1882/01

Michl Ebner Prémios às culturas arvenses (Espanha) E-1883/01

Michl Ebner Prémios às culturas arvenses (Itália) E-1884/01

Marco Pannella Tribos de montanheses no Vietname P-1885/01

Rolf Berend Programas de geminação de cidades P-1886/01

Ilka Schröder Planos da "Enfopol 29" para a retenção de dados das
comunicações

P-1887/01

Ioannis Marinos Adesão de novos países à União E-1888/01

Ioannis Marinos Adesão de novos países à União E-1889/01

Ioannis Marinos Perda de receitas provenientes do IVA na Grécia E-1890/01

Ioannis Marinos Perseguições contra a minoria grega na Albânia e
actividades de extremistas albaneses na Grécia

E-1891/01

Antonios Trakatellis e Ioannis
Marinos

Grandezas económicas "contabilidade criativa" na
Grécia

E-1892/01

Konstantinos Hatzidakis Andamento dos trabalhos na lagoa de Pylos e no
delta do  rio Evrotas

E-1893/01

Konstantinos Hatzidakis Controlos às obras co-financiadas pelo 2° QCA na
Grécia

E-1894/01
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Autor Objecto N °

Konstantinos Hatzidakis Não execução de dotações do segundo QCA pela
Grécia

E-1895/01

Charles Tannock Preservação dos stocks de bacalhau e de arinca do
Mar do Norte

E-1896/01

Charles Tannock Base jurídica das propostas da Comissão relativas ao
estabelecimento e ao financiamento de partidos
políticos pan-europeus

E-1897/01

Caroline Jackson Farinha e óleo de peixe E-1898/01

Caroline Jackson Híbridos de bisonte E-1899/01

Brian Simpson Planos para o caso de um novo aparecimento de
doenças tais como a febre aftosa

E-1900/01

Christopher Heaton-Harris Pedido de geminação de duas cidades E-1901/01

Christopher Heaton-Harris Sociedade para a cooperação inovadora na Europa E-1902/01

Jaime Valdivielso de Cué Juventude E-1903/01

Fernando Fernández Martín Livro Branco sobre políticas relativas à juventude E-1904/01

Pere Esteve Tratamento inadequado dispensado a duas turistas
escocesas em Maiorca

E-1905/01

Olivier Dupuis Vietnam E-1906/01

Giorgio Celli Intervenções na zona de interesse comunitário do
Lago de Pergusa (Sicília)

E-1907/01

Bartho Pronk Relações comerciais com a Arménia E-1908/01

Pergunta anulada E-1909/01

Marialiese Flemming Discriminação P-1910/01

Graham Watson Violações dos direitos humanos nas Molucas E-1911/01

Graham Watson Resistência do Governo indonésio a condenar as
violações dos direitos humanos na Molucas

E-1912/01

Salvador Garriga Polledo Sociedades de pesca mistas em bancos de pesca
tunisinos

E-1913/01

Salvador Garriga Polledo Incentivos à adaptação das empresas ao euro E-1914/01
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Autor Objecto N °

Salvador Garriga Polledo Reforma da política de fixação dos preços dos
produtos farmacêuticos

E-1915/01

Jorge Hernández Mollar Procedimento contra o aterro de Torreblanca, na
localidade espanhola de Fuengirola

E-1916/01

Jorge Hernández Mollar Fim das ajudas da UE à produção de tabaco E-1917/01

Jorge Hernández Mollar Resultados das ajudas comunitárias à constituição de
sociedades de pesca mistas

E-1918/01

Francesco Fiori Situação contributiva das associações de produtores
de avelãs

E-1919/01

William Newton Dunn Direitos humanos na Guatemala P-1920/01

Karin Riis-Jørgensen Contratos e concursos públicos E-1921/01

Fiorella Ghilardotti e Giovanni
Pittella

Nomeação de quadros intermédios E-1922/01

Pergunta anulada E-1923/01

Stavros Xarchakos Organizações racistas em países candidatos P-1924/01

Albert Maat Licenças de exportação de cereais P-1925/01

Joachim Wuermeling Transposição para o direito nacional da Directiva
93/16/CEE do Conselho, de 5 de Abril de 1993

E-1926/01

Stavros Xarchakos Financiamentos comunitários na Grécia E-1927/01

Mihail Papayannakis Poluição atmosférica na Ática E-1928/01

Proinsias De Rossa Rastreabilidade dos animais na Europa E-1929/01

Proinsias De Rossa Discriminação dos intérpretes free-lances E-1930/01

Proinsias De Rossa TRIPS E-1931/01

Proinsias De Rossa Pessoas desaparecidas E-1932/01

Proinsias De Rossa Discriminação com base na idade nas companhias de
aviação europeias

E-1933/01

Mihail Papayannakis Cimeira do Danúbio E-1934/01

Isabelle Caullery A promoção do turismo na Europa E-1935/01
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Autor Objecto N °

Robert Goebbels Rendimentos dos fundos de pensão japoneses E-1936/01

María Sornosa Martínez Situação da investigação da Comissão Europeia
sobre os focos de legionela em Alcoy (Comunidade
Valenciana - Espanha)

P-1937/01

Georg Jarzembowski Contrato de assistência financeira a título do
programa PACT

E-1938/01

Olivier Dupuis Tribos das regiões montanhosas do Vietname E-1939/01

Joaquim Miranda Instalação de gás natural no distrito de Lisboa P-1940/01

John Purvis Regulamentação dos preços dos medicamentos E-1941/01

John Purvis Futura regulamentação de produtos à base de tecido
humano

E-1942/01

Pere Esteve Regulamentação da profissão de guia turístico E-1943/01

Raimon Obiols i Germà Ajuda alimentar aos acampamentos de refugiados do
Saara Ocidental

E-1944/01

Albert Maat, Hanja Maij-
Weggen e Maria Martens

Controlo de projectos financiados pelo FSE E-1945/01

Jonas Sjöstedt Enormes prejuízos ambientais na Jugoslávia
provocados pelos bombardeamentos da NATO

E-1946/01

Jonas Sjöstedt Restrições aplicadas pela Turquia aos assírios-
siríacos

E-1947/01

Johan Van Hecke Declaração da Presidência de 12 de Junho de 2001
sobre o Sudão

E-1948/01

Johan Van Hecke Declaração da presidência de 12 de Junho de 2001
sobre o Sudão

P-1949/01

Johannes Swoboda Ratificação do Protocolo relativo aos transportes E-1950/01

Johannes Swoboda Convenção alpina E-1951/01

Johannes Swoboda Posição da Comissária Wallström sobre a Convenção
alpina

E-1952/01

Bartho Pronk Programa de assistência à sociedade palestiniana P-1953/01

Gianni Vattimo Violação do princípio da igualdade de acesso ao
monte Atos

P-1954/01
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Bill Miller Imposto especial sobre as bebidas alcoólicas E-1955/01

Ioannis Marinos Nacionalização dos bens pertencentes a cidadãos
comunitários na Etiópia

P-1956/01

Jürgen Zimmerling Directiva do Conselho, de 29 de Julho de 1991,
relativa à carta de condução (91/439/CEE)

P-1957/01

Elspeth Attwooll Ensaios no terreno de OGM P-1958/01

Caroline Lucas Participação em reuniões da ASEM P-1959/01

Renato Brunetta Concessão de ajudas estatais à "Electricité de France"
(EDF)

P-1960/01

José Ribeiro e Castro Responsável pela cooperação com Macau P-1961/01

Juan Ojeda Sanz Reajustamento das pensões em Gibraltar P-1962/01

Luisa Morgantini Detenção e expulsão de Israel  do cooperante da
União Europeia  Marco Galucci

P-1963/01

Guido Podestà O caso das crianças-lobo P-1964/01

Michl Ebner Processionária do pinheiro na Grécia E-1965/01

Herbert Bösch Gabinete da Comissão Europeia em Viena E-1966/01

Mihail Papayannakis Obras públicas no Krafsindonas E-1967/01

Alexandros Alavanos Fiscalização complementar das empresas de seguros E-1968/01

Alexandros Alavanos Caminho-de-ferro na Grécia E-1969/01

David Bowe Relação entre a doença de Crohn e a paratuberculose E-1970/01

Elizabeth Lynne Gás de petróleo liquefeito E-1971/01

Elizabeth Lynne Caxemira E-1972/01

Elizabeth Lynne Caxemira E-1973/01

Imelda Read Osteoporose E-1974/01

Juan Naranjo Escobar Vazio jurídico em matéria de instalação de antenas
de telefonia móvel

E-1975/01

Juan Naranjo Escobar Responsabilidade civil obrigatória para as profissões
liberais

E-1976/01



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 21

Boletim 03.09.2001 - PT - PE 304.998

Autor Objecto N °

Juan Naranjo Escobar A ameaça à vida do planeta em virtude da
desertificação

E-1977/01

Juan Naranjo Escobar Novos testes para confirmar a emissão de gases
contaminantes

E-1978/01

Laura González Álvarez Pensões de cidadãos espanhóis que trabalharam em
Gibraltar

E-1979/01

Piia-Noora Kauppi Repercussões ambientais do cultivo intensivo de
oliveiras

E-1980/01

Luisa Morgantini Detenção em Israel e expulsão do Sr. Galucci,
cooperante da União Europeia

E-1981/01

Guido Podestà O caso das crianças-lobo E-1982/01

Dorette Corbey Aplicação da legislação ambiental E-1983/01

Dorette Corbey Implementação da directiva sobre habitats E-1984/01

Jan Mulder Promoção da utilização de vacinas marcadoras E-1985/01

Erik Meijer Emigração de estudantes para os países vizinhos e
fuga de licenciados como consequência da falta de
obstetras nos Países Baixos

E-1986/01

Dorette Corbey e Jan Wiersma 33ª Reunião Geral da OACI (25 de Setembro a 5 de
Outubro de 2001)

E-1987/01

Dorette Corbey e Jan Wiersma 33ª Reunião Geral da OACI (25 de Setembro a 5 de
Outubro de 2001)

E-1988/01

Ilda Figueiredo Medidas Agro-Ambientais/Pecuária Biológica -
pastagens naturais e prados permanentes para para o
pastoreio directo de animais no modo de produção
biológico

E-1989/01

Hans Modrow ELF Aquitaine/Leuna E-1990/01

Hans Modrow Alargamento da UE E-1991/01

Stavros Xarchakos Homens e mulheres sacerdotes E-1992/01

Glyn Ford Distorção do mercado no contexto da venda de
bilhetes de avião para voos na UE

E-1993/01
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Glyn Ford Distorção do mercado no contexto da venda de
bilhetes de avião para voos fora da UE

E-1994/01

María Rodríguez Ramos e
Carlos Westendorp y Cabeza

Fim do Tratado CECA e ajudas à indústria do carvão E-1995/01

María Rodríguez Ramos e
Carlos Westendorp y Cabeza

Fim do Tratado CECA e ajudas à indústria do carvão E-1996/01

María Rodríguez Ramos e
Carlos Westendorp y Cabeza

Fim do Tratado CECA e ajudas à indústria do carvão E-1997/01

María Rodríguez Ramos e
Carlos Westendorp y Cabeza

Fim do Tratado CECA e ajudas à indústria do carvão E-1998/01

María Rodríguez Ramos e
Carlos Westendorp y Cabeza

Fim do Tratado CECA e ajudas à indústria do carvão E-1999/01

María Rodríguez Ramos e
Carlos Westendorp y Cabeza

Fim do Tratado CECA e ajudas à indústria do carvão E-2000/01

Concepció Ferrer Distribuição de medicamentos no terceiro mundo E-2001/01

Concepció Ferrer Sistema de avaliação de projectos relacionados com
os países em desenvolvimento

E-2002/01

Robert Goebbels Estatísticas europeias em matéria de rendimento por
habitante

E-2003/01

Cristiana Muscardini Pesticidas na fruta e nos produtos hortícolas italianos E-2004/01

Cristiana Muscardini Crise da New Economy e riscos para os detentores de
poupanças

E-2005/01

Cristiana Muscardini Produtos químicos nos fast-food E-2006/01

Cristiana Muscardini Devolução dos bens aos refugiados da Venécia Júlia,
Ístria e Dalmácia

E-2007/01

Renato Brunetta Modalidades de gestão operacional do abastecimento
de gás natural em todo o mercado europeu

E-2008/01

Nelly Maes Controlo dos vistos belgas E-2009/01

Nelly Maes Controlo dos vistos belgas E-2010/01

Erik Meijer Cimeira de Gotemburgo e eliminação das causas dos
violentos conflitos ocorridos por ocasião das reuniões
de Chefes de Governo europeus

E-2011/01
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Christopher Heaton-Harris Livro Branco sobre a governação na União Europeia P-2012/01

Joan Colom i Naval Ajudas às associações de comerciantes de produtos
cárneos prejudicados pela Encefalopatia
Espongiforme Bovina  (BSE)

P-2013/01

Jo Leinen Projecto de construção do centro comercial
"Gigapole" na fronteira franco-alemã (Distrito de
Forbach)

E-2014/01

Chris Davies e Monica Frassoni Minas de cobre de Lefke, Chipre E-2015/01

Chris Davies e Monica Frassoni Dificuldades na implementação de projectos a favor
das duas comunidades de Chipre

E-2016/01

Chris Davies e Monica Frassoni Projectos a favor das duas comunidades de Chipre E-2017/01

Chris Davies Experiência dos funcionários da Direcção-Geral das
Relações Externas

E-2018/01

Chris Davies Mediterrâneo E-2019/01

Chris Davies Negociações de adesão com Chipre - Carta do
Ambiente

E-2020/01

Chris Davies Candidatura da Turquia à UE E-2021/01

Elizabeth Lynne Estudo dos EUA sobre o aliciamento de crianças na
Internet

E-2022/01

Elizabeth Lynne Estudo dos EUA sobre o aliciamento de crianças na
Internet

E-2023/01

Paul Lannoye Testes em animais E-2024/01

Margrietus van den Berg Acordo de pescas com a Mauritânia E-2025/01

Marianne Eriksson Suspensão do Acordo de Schengen P-2026/01

Alexandros Alavanos Impostos a favor de terceiros na Grécia E-2027/01

Alexandros Alavanos Menores soldados E-2028/01

Giovanni Pittella, Fiorella
Ghilardotti e Guido Sacconi

Introdução de uma marca ética E-2029/01

Camilo Nogueira Román A Galiza nas Redes Transeuropeias de transportes
ferroviários de alta velocidade

E-2030/01

Theresa Villiers As mulheres e o euro E-2031/01
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Jan Mulder Adesão da CE à UPOV E-2032/01

Alejandro Cercas Situação de reformados espanhóis - antigos
trabalhadores de Gibraltar

E-2033/01

Cristiana Muscardini Utilização inadequada da toxina da botulina E-2034/01

Hanja Maij-Weggen Situação no Vietname em matéria de direitos
humanos

E-2035/01

Hanja Maij-Weggen Situação no Vietname em matéria de direitos
humanos

E-2036/01

Hanja Maij-Weggen Operações militares na Papua Ocidental E-2037/01

Freddy Blak Ajuda humanitária da UE e Hawala E-2038/01

Freddy Blak Direitos dos funcionários da UE que vivem em união
de facto

E-2039/01

Jens-Peter Bonde Omissão da energia eólica na proposta do próximo
Programa-Quadro de Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico (2002-2006)

E-2040/01

Gerhard Hager Resposta à pergunta E-3951/00 E-2041/01

Gerhard Hager Proposta modificada da directiva do Conselho
relativa ao direito ao reagrupamento familiar

E-2042/01

Herbert Bösch Possível erro da Comissão num caso de fraude E-2043/01

Stavros Xarchakos O metropolitano de Atenas, deficiências de
construção e multas

E-2044/01

Konstantinos Hatzidakis Proibição do Partido da Virtude na Turquia E-2045/01

Caroline Jackson Aplicação na Ucrânia do programas comunitários de
assistência técnica (PHARE e TACIS)

E-2046/01

Christopher Heaton-Harris Informação e relações públicas E-2047/01

Alexander de Roo e outros A bacia do rio Vístula enquanto projecto piloto para a
directiva-quadro relativa à água

E-2048/01

Christopher Heaton-Harris Independência dos meios de comunicação social E-2049/01

María Sornosa Martínez Livro Branco sobre Políticas de Juventude da UE E-2050/01
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Eija-Riitta Korhola Empréstimos concedidos aos imigrantes para gerir
uma empresa

E-2051/01

Eija-Riitta Korhola Empréstimos concedidos aos imigrantes para gerir
uma empresa

E-2052/01

Eija-Riitta Korhola Programas destinados à  integração dos imigrantes E-2053/01

Eija-Riitta Korhola Programas destinados à  integração dos imigrantes E-2054/01

Jean-Louis Bernié Rede Natura 2000 - aplicação do nº 2 do artigo 6º da
Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 22 de Maio de
1992, chamada directiva "Habitats" - conceito de
perturbação significativa

E-2055/01

Gianfranco Dell'Alba Decisão da Comissão de suprimir as medalhas pelos
vinte anos de serviço

E-2056/01

Dirk Sterckx Directiva 1999/44/CE relativa às garantias dos bens
de consumo: protecção insuficiente dos vendedores

E-2057/01

Joaquim Miranda Prevenção de doenças profissionais E-2058/01

Per Gahrton Não respeito pela Comissão CE dos artigos 155º e
169º do Tratado CE

E-2059/01

Hiltrud Breyer Entrave deliberado à realização de testes de BSE P-2060/01

Helena Torres Marques Inexistência de concorrência em Portugal P-2061/01

Sir Robert Atkins Atrasos no tráfego aéreo P-2062/01

Hiltrud Breyer Entrave deliberado à realização de testes de BSE E-2063/01

Sir Robert Atkins Atrasos no tráfego aéreo E-2064/01

Sir Robert Atkins Espaço aéreo europeu único E-2065/01

Sir Robert Atkins Espaço aéreo europeu único E-2066/01

Sir Robert Atkins Pacote Erika II - Estabelecimento de um fundo
COPE

E-2067/01

Stefano Zappalà Barcos extra-comunitários em águas italianas E-2068/01

Maria Martens, Albert Maat e
Karla Peijs

Reconhecimento de diplomas no sector da navegação E-2069/01
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Joachim Wuermeling Promoção do desenvolvimento urbano sustentável -
convite à apresentação de propostas publicado no JO
C 122 de 25.4.2001

P-2070/01

Raina Echerer Dotação do programa Life para o ambiente E-2071/01

Herbert Bösch Bases jurídicas europeias para a luta contra as
actividades de extrema direita

E-2072/01

Konstantinos Hatzidakis Trabalhos de saneamento e de modernização da rede
de abastecimento de água à Ática

E-2073/01

Giuseppe Pisicchio Segurança do cidadão europeu e protecção do
ambiente

E-2074/01

Bart Staes Alteração do  nº 1, alínea b), do artigo 296º do
Tratado CE

E-2075/01

Bart Staes Alteração da posição da Federação Belga em matéria
de compensações económicas nacionais

E-2076/01

Paulo Casaca Critério - listéria "0" E-2077/01

Pat Gallagher Captura acessória de golfinhos P-2078/01

Sebastiano Musumeci Naufrágio no Canal da Sicília: recuperação dos
corpos

P-2079/01

Bernd Lange Emissões nos habitáculos dos veículos a motor P-2080/01

Avril Doyle Atraso no programa Leader + P-2081/01

Simon Murphy e outros Projecto de Relatório de Avaliação dos Riscos -
Zinco e produtos químicos à base de zinco

E-2082/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Ajuda humanitária para a Macedónia e o Kosovo E-2083/01

María Sornosa Martínez Estação de tratamento de resíduos sólidos urbanos de
Fervasa em Quart de Poblet y Aldaia (Valência,
Espanha)

E-2084/01

Konstantinos Hatzidakis Escândalos na gestão do cadastro na Grécia P-2085/01

Pat Gallagher Simplificação da gestão da PAC P-2086/01

Chris Davies Gabinete da Comissão na zona ocupada de Chipre P-2087/01
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Bart Staes Regulamento relativo à retirada das terras da
produção agrícola

P-2088/01

Marco Pannella Liberdade de imprensa no Laos e financiamento da
revista "Le Rénovateur"

P-2089/01

Jens-Peter Bonde Sexto programa-quadro de investigação da União
Europeia

E-2090/01

Paul Rübig Proibição do trabalho nocturno dos jovens: início do
trabalho dos aprendizes de padeiro às 4 da manhã

E-2091/01

Paul Rübig Conformidade com a Directiva relativa ao
reconhecimento mútuo de títulos no domínio da
arquitectura - curso de uma escola superior de
arquitectura

E-2092/01

Elisabeth Schroedter Utilização de 500 milhões de marcos do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional para a
construção da autoestrada A 17 na Saxónia,
Alemanha

E-2093/01

Patricia McKenna Serviço Alimentar e Veterinário da UE E-2094/01

Pat Gallagher Fundos do FEOGA a favor de Connaught (Irlanda do
Norte)

E-2095/01

Pat Gallagher Planos de gestão a longo prazo de importantes stocks
comunitários de peixes

E-2096/01

Pat Gallagher Apoio do FSE à formação em Connaught (Irlanda do
Norte)

E-2097/01

Pat Gallagher Estudantes beneficiários do programa Erasmus em
Connaught (Irlanda do Norte)

E-2098/01

Erik Meijer Clonagem de animais de criação para fins comerciais
e lacunas da legislação sobre o bem-estar dos animais

E-2099/01

Erik Meijer Protecção da biodiversidade através da prevenção e
da redução das alterações climáticas

E-2100/01

Erik Meijer Comércio de papagaios e outros pássaros exóticos e
proibição da importação de espécies que figuram na
lista CITES

E-2101/01

Bart Staes Subsídios aos produtores europeus de petróleo, gás e
carvão

E-2102/01
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Bart Staes Controlo democrático da política comercial europeia E-2103/01

Ilda Figueiredo e Arlindo Cunha Medidas estruturais da pesca e o IRC em Portugal E-2104/01

Paulo Casaca Acordo da aviação comercial para diminuir direitos
dos passageiros

E-2105/01

Paulo Casaca Apuramento de contas e falsificação de leite em pó E-2106/01

Paulo Casaca Falsificação nos laticínios E-2107/01

Jeffrey Titford Novo regime de importação de bananas P-2108/01

Mihail Papayannakis Diferenças de preços na UE P-2109/01

Olivier Dupuis Geórgia/Chechénia: casos Russo e Robrillard P-2110/01

Rosa Miguélez Ramos Cooperação para o desenvolvimento e pesca P-2111/01

Gordon Adam Avaliação do impacto ambiental da instalação
nuclear de Temelin

P-2112/01

Gordon Adam Avaliação do impacto ambiental da instalação
nuclear de Temelin

E-2113/01

Chris Davies O direito à informação e os produtos químicos E-2114/01

Chris Davies Futuro da Política Comum de Pescas E-2115/01

Chris Davies Milho geneticamente modificado Aventis T25 E-2116/01

Chris Davies Colza E-2117/01

Christos Folias Escola Europeia de Bruxelas I (Uccle): amianto P-2118/01

Fernando Fernández Martín Pagamento de ajudas compensatórias aos produtores
de bananas das Ilhas Canárias

P-2119/01

Hans Modrow Extradição de Milosevic para o Tribunal de Haia P-2120/01

Johannes Voggenhuber Influência de certas medidas de consolidação da
República da Áustria sobre o saldo do investimento
financeiro no sector estatal de acordo com o Sistema
Europeu de Contas Económicas Integradas 95

E-2121/01

Mihail Papayannakis Inquéritos sobre os acidentes e incidentes na aviação
civil

E-2122/01

Mihail Papayannakis Transposição da legislação comunitária para o direito
dos Estados-Membros

E-2123/01
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Mihail Papayannakis Transposição da legislação sobre transportes E-2124/01

Konstantinos Hatzidakis Concentrações de rádon na Grécia E-2125/01

Cristiana Muscardini Exploração das crianças na Roménia E-2126/01

Cristiana Muscardini Avaliação do risco resultante da exposição ao zinco E-2127/01

Cristiana Muscardini Riscos para a saúde decorrentes do consumo de carne
de cavalo

E-2128/01

Cristiana Muscardini Legislação contra as violências domésticas e sexuais
em defesa das mulheres e dos menores nos países em
vias de adesão

E-2129/01

Bart Staes Cumprimento da directiva 91/321/CEE relativa aos
alimentos para lactentes

E-2130/01

Bart Staes Conservação de raças de animais ameaçadas na
União Europeia

E-2131/01

Renate Sommer Protecção das florestas centenárias da Europa E-2132/01

Eryl McNally Qualidade do ar a bordo dos aviões E-2133/01

Eryl McNally Emissões de metano em minas de carvão E-2134/01

Christopher Heaton-Harris Modalidades de viagem na Comissão E-2135/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Importações na UE de conservas de sardinha
provenientes da Venezuela e do Peru

E-2136/01

Camilo Nogueira Román Imigrantes africanos que chegam à costa do Sul de
Espanha

E-2137/01

Camilo Nogueira Román Fundo Global Contra a Sida E-2138/01

Camilo Nogueira Román Massacres de civis na Tchechénia E-2139/01

Camilo Nogueira Román Combate contra as doenças de que sofre o terceiro
mundo

E-2140/01

Camilo Nogueira Román Política da União sobre a igualdade de oportunidades
de emprego entre mulheres e homens

E-2141/01

Camilo Nogueira Román Ajuda à construção naval E-2142/01
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Minerva Malliori Atrasos na homologação de medicamentos pela
AEAM

P-2143/01

Jo Leinen Directiva relativa aos medicamentos órfãos -
autorização de colocação no mercado de
medicamentos para a doença de Fabry

E-2144/01

Jeffrey Titford Subsídio às bibliotecas públicas E-2145/01

María Izquierdo Rojo Avaliação do programa URBAN em Albayzin P-2146/01

Claude Moraes Igualdade de tratamento dos pensionistas na UE P-2147/01

W.G. van Velzen Implementação do plano de acção sobre as
comunicações móveis de terceira geração

P-2148/01

Freddy Blak Atrasos burocráticos na Comissão E-2149/01

Alexandros Alavanos Surto de BSE na Grécia E-2150/01

Stavros Xarchakos Ameaças da Turquia E-2151/01

Stavros Xarchakos Ameaças da Turquia E-2152/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco e María Sornosa Martínez

Central de gaseificação de plásticos Poligás, em
Ribesalbes (Comunidade Valenciana)

E-2153/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Organizações Regionais de Pesca (ORP) E-2154/01

Mario Borghezio Indemnização pela Alemanha dos antigos militares
italianos internados naquele país

E-2155/01

Bart Staes Reorientação das subvenções europeias à indústria
petrolífera para fontes de energia sustentáveis

E-2156/01

Ria Oomen-Ruijten e Albert
Maat

Atraso na aprovação dos novos testes para detecção
da BSE

E-2157/01

Salvador Garriga Polledo Posição da Comissão face aos entraves que alguns
Estados colocam à liberalização dos seus mercados

E-2158/01

Salvador Garriga Polledo Medidas preventivas contra os abusos na introdução
do euro

E-2159/01

Salvador Garriga Polledo Aumento da produtividade dos olivais espanhóis E-2160/01

Jorge Hernández Mollar A Europa vira as costas aos produtores de frutos
secos

E-2161/01
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Jorge Hernández Mollar Guias turísticos transfronteiriços E-2162/01

Jorge Hernández Mollar Ruas para peões e transportes públicos contra o ruído
urbano

E-2163/01

Colette Flesch Bruxelas: uma capital para a Europa? E-2164/01

Elisabeth Schroedter Conflito entre o desenvolvimento de regiões
fronteiriças e a protecção europeia da natureza na
região de Hohenwutzen-Süd - Güstebieser Loose
(Brandenburgo)

E-2165/01

Glenys Kinnock Acção judicial contra empresas corruptas E-2166/01

María Sornosa Martínez Aproveitamento de determinados plásticos na fábrica
Poligás (Comunidade Autónoma de Valência)

E-2167/01

Jonas Sjöstedt Adjudicação de um contrato para o transporte de
ambulância em Norrland

E-2168/01

Jonas Sjöstedt Projecto Interreg e livre concorrência E-2169/01

Jonas Sjöstedt Proibição dos ovos da marca Kinder E-2170/01

Jonas Sjöstedt Política de ajudas ao desenvolvimento versus política
agrícola

E-2171/01

Jonas Sjöstedt Projecto de criação de uma força operacional
antimotim para toda a União

E-2172/01

Helena Torres Marques Mercado interno e sistema de pagamentos mediante
cartão de crédito na zona euro

P-2173/01

Markus Ferber Assistência financeira aos Palestinianos E-2174/01

Avril Doyle Conflito entre a UE e os EUA em matéria de direitos
de autor

E-2175/01

Avril Doyle Convenção sobre os direitos do Homem e a
biomedicina

E-2176/01

Cristiana Muscardini Aumento do número de casos de meningite em Itália E-2177/01

Mario Borghezio Violação dos direitos de uma cidadã europeia na
Argélia

P-2178/01

Alexandros Alavanos Discriminações respeitantes aos veículos de duas
rodas na Grécia

E-2179/01
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Alexandros Alavanos Acidentes rodoviários e veículos de duas rodas E-2180/01

Stavros Xarchakos Decisões arbitrárias da Administração grega E-2181/01

Glenys Kinnock Pessoal das delegações E-2182/01

Baroness Sarah Ludford Trabalho cativo e Organização Internacional do
Trabalho

E-2183/01

Isidoro Sánchez García Discriminação em razão da idade nas convocatórias
do Parlamento Europeu

E-2184/01

Pere Esteve A acção "bandeira azul" da União Europeia E-2185/01

José Gil-Robles Gil-Delgado Diferença de tratamento dado à língua espanhola na
Escola Europeia

E-2186/01

Bernard Poignant Censura nas bibliotecas E-2187/01

Sérgio Marques Execução financeira do Quadro Comunitário de
Apoio Português

E-2188/01

Camilo Nogueira Román Troço português da ligação da Galiza e de Portugal à
linha férrea de alta velocidade

E-2189/01

Camilo Nogueira Román Acordo de Pesca com Marrocos E-2190/01

Camilo Nogueira Román Princípio de estabilidade relativa na pesca em águas
comunitárias

E-2191/01

Camilo Nogueira Román Situação dos Planos de Orientação Plurianuais de
Pesca

E-2192/01

Camilo Nogueira Román Criação, no Estado espanhol, de uma empresa
pública que comprará armas para serem alugadas ao
Governo central, evitando assim a contabilização
desta despesa de investimento

E-2193/01

Concepció Ferrer Prejuízos causados pela BSE ao sector da carne P-2194/01

Giorgio Celli Linha de alta velocidade P-2195/01

Luciano Caveri BSE P-2196/01

Mark Watts Transporte de animais na Itália E-2197/01

Struan Stevenson Transporte e abate de animais na Grécia E-2198/01

Chris Davies Normas de utilização de solos e bio-resíduos E-2199/01
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Chris Davies Asma e aditivos alimentares E-2200/01

María Ayuso González Iniciativa comunitária de desenvolvimento rural
Leader+

E-2201/01

María Ayuso González Iniciativa comunitária de desenvolvimento rural
Leader+

E-2202/01

María Ayuso González Iniciativa comunitária de desenvolvimento rural
Leader +

E-2203/01

Rosa Miguélez Ramos Acordos internacionais relativos ao atum E-2204/01

Adriana Poli Bortone Eleições albanesas sem observadores do PE E-2205/01

Bart Staes Subsídios às importações de produtos provenientes
do Uzbequistão

E-2206/01

Karin Riis-Jørgensen Subvenções ilegais à empresa Pollmeier Massivholz
GmbH

P-2207/01

Carlos Coelho Discriminação P-2208/01

Gabriele Stauner Esforços da Comissão com vista ao esclarecimento
do Processo PerryLux

E-2209/01

Gabriele Stauner Riscos de BSE devidos à manteiga adulterada E-2210/01

Hiltrud Breyer Queixa de Manfred Jost (nº 00/51228, SG (2000)
A/14901) contra a RFA relativa à extracção de
carvão na mina de Warndt/Luisenthal

E-2211/01

Lord Inglewood Substâncias perigosas nas águas balneares E-2212/01

Brian Simpson Alterações no âmbito da carta de condução por
categorias na Terceira Directiva CE relativa às cartas
de condução

E-2213/01

Brian Simpson Recusa dos fabricantes de automóveis de informação
técnica aos especialistas de reparação de veículos

E-2214/01

María Sornosa Martínez Normalização das luzes de emergência E-2215/01

Adriana Poli Bortone Opções do consumidor E-2216/01

Luciana Sbarbati e Paolo Costa Protecção das zonas do litoral E-2217/01

Hanja Maij-Weggen Aumento do número de cães vadios nas cidades do
Sul e do Centro da Europa

E-2218/01
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Ilda Figueiredo A transição para o Euro e o comércio tradicional E-2219/01

Mogens Camre Proibição de pagamento das horas de viagem dos
advogados

E-2220/01

Ingo Friedrich Questões agrícolas no quadro internacional E-2221/01

Ioannis Marinos Redução dos fundos destinados à fusão nuclear E-2222/01

Brice Hortefeux Tarifas praticadas pelos bancos E-2223/01

W.G. van Velzen Auxílio estatal neerlandês à empresa norte-americana
de computadores SCI Systems

E-2224/01

Stavros Xarchakos Programa-quadro para a criação de um espaço
europeu de investigação

P-2225/01

Roger Helmer Artigo 7º da directiva relativa ao tabaco P-2226/01

Herman Schmid Recursos económicos dos partidos políticos europeus P-2227/01

Patricia McKenna Gabinetes jurídicos na Comissão Europeia e na UE P-2228/01

José Ribeiro e Castro Estatuto de Hong-Kong P-2229/01

Jaime Valdivielso de Cué Saúde e protecção dos consumidores P-2230/01

Hans Kronberger Liberalização dos horários de abertura das lojas P-2231/01

Torben Lund Substâncias químicas utilizadas para reduzir a altura
das espigas

E-2232/01

Karl-Heinz Florenz Aplicação, na República Federal da Alemanha, das
directivas europeias em matéria de resíduos no que se
refere à eliminação de líquidos de refrigeração e
líquidos dos travões usados

E-2233/01

Daniela Raschhofer Exportação de farinhas de carne/ importação de carne
de bovino

E-2234/01

Glenys Kinnock Legislação em matéria de segurança social E-2235/01

Glenys Kinnock Mianmar E-2236/01

Caroline Lucas Relações da UE com a Colômbia/Programa de ajuda
da UE para apoiar o processo de paz

E-2237/01

Caroline Lucas Relações da UE com a Colômbia/Programa de ajuda
da UE para apoiar o processo de paz

E-2238/01
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Isidoro Sánchez García Situação no Sara Ocidental E-2239/01

María Rodríguez Ramos, Rosa
Díez González e Raimon Obiols
i Germà

Suspensão das adopções internacionais na Roménia E-2240/01

Samuli Pohjamo e Mikko Pesälä Necessidade de desenvolver indicadores para os
Fundos Estruturais da UE

E-2241/01

Mikko Pesälä e Samuli Pohjamo Duração e desenvolvimento dos programas relativos
à política de emprego no âmbito dos Fundos
Estruturais

E-2242/01

Armando Cossutta Nações Apaches - San Carlos no Arizona (EUA) E-2243/01

Alexander de Roo Construção da auto-estrada A73 Sul E-2244/01

Erik Meijer Ameaça continuada ao ambiente e à saúde pública,
na aldeia francesa de Bourg Fidèle, em consequência
do tratamento de resíduos de chumbo provenientes
dos Países Baixos

E-2245/01

Erik Meijer Uso escasso das instalações portuárias de recepção
devido ao lançamento continuado no mar de resíduos
dos navios

E-2246/01

José Ribeiro e Castro Estatuto de Hong Kong E-2247/01

Alexandros Alavanos Descargas não controladas nas ilhas do mar Egeu P-2248/01

Gianfranco Dell'Alba Europol P-2249/01

Richard Balfe Restituição do obelisco de Axum à Etiópia P-2250/01

Bartho Pronk Perguntas complementares relativas à Lei sobre os
suplementos

P-2251/01

Alexandros Alavanos Consequências ecológicas da construção da barragem
de Aposelemi na Ilha de Creta

E-2252/01

Alexandros Alavanos Estudos sobre o insucesso escolar na União Europeia E-2253/01

Mihail Papayannakis Projecto hidroeléctrico no rio Alfios E-2254/01

Glyn Ford Harmonização E-2255/01

Richard Balfe Regresso do obelisco de Aksum à Etiópia E-2256/01
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Bárbara Dührkop Dührkop Fórum de migrantes da União Europeia E-2257/01

Mikko Pesälä e Samuli Pohjamo Informações fiáveis sobre o número de predadores e
as causas da morte das crias de rena

E-2258/01

Piia-Noora Kauppi Diversificação do sector energético e segurança do
aprovisionamento

E-2259/01

Piia-Noora Kauppi Ausência de consulta das autoridades locais situadas
nas fronteiras externas da União no âmbito da
elaboração da Comunicação da Comissão

E-2260/01

Piia-Noora Kauppi Harmonização da fiscalidade no sector da energia
proposta no Livro Verde sobre a segurança do
aprovisionamento energético

E-2261/01

Bartho Pronk Ainda a propósito da Wajong na sequência do
acórdão "Jauch"

E-2262/01

Bartho Pronk Violação da jurisprudência do Tribunal de Justiça
pelo Serviço Nacional de Pensões

E-2263/01

Ilda Figueiredo Medidas de prevenção e defesa de espaços naturais
classificados na zona de Viana do Castelo - Portugal

E-2264/01

Ioannis Marinos Dotações não utilizadas dos Fundos Estruturais E-2265/01

Gordon Adam Febre aftosa - Problemas comerciais com os países
candidatos à adesão à UE

E-2266/01

Gordon Adam Febre aftosa - Problemas comerciais com os países
candidatos à adesão à UE

E-2267/01

Gordon Adam Febre aftosa - Problemas comerciais com os países
candidatos à adesão à UE

E-2268/01

Gordon Adam Febre aftosa - Problemas comerciais com os países
candidatos à adesão à UE

E-2269/01

Pierre Jonckheer Minas de carvão a céu aberto no Norte de Palencia
(região de Alto Carrión, Espanha)

E-2270/01

Cristiana Muscardini Tráfico de crianças entre a Moldávia e a Itália E-2271/01

Armando Cossutta Posição comum sobre Cuba E-2272/01

Bart Staes Política externa relativamente à Macedónia E-2273/01
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Erik Meijer Modalidades de recuperação de fundos da UE
atribuídos indevidamente aos Países Baixos

E-2274/01

Erik Meijer Limitação das circunstâncias que permitem a
circulação de subsídios da UE entre os países ricos

E-2275/01

Erik Meijer Limitação dos riscos dos transportes perigosos no
Escalda ocidental, entre o Mar do Norte e o porto de
Antuérpia

E-2276/01

Erik Meijer Tratamento continuado das cargas de navios com
gases venenosos e medidas para reduzir o perigo daí
decorrente

E-2277/01

Herman Schmid Normas aplicáveis ao passaporte UE E-2278/01

Cecilia Malmström Tratamento dos pedidos de visto nas embaixadas dos
países signatários do Acordo de Schengen

E-2279/01

Mihail Papayannakis Surto de vacas loucas na Grécia E-2280/01

Mihail Papayannakis Convenções de protecção dos dados pessoais na
Internet

E-2281/01

Patricia McKenna Ajudas da Comissão Europeia ao Paraguai E-2282/01

Neil MacCormick Scottish Ferries E-2283/01

David Martin Pasta de fígado gordo ("foie gras") - engorda de patos E-2284/01

David Martin Pasta de fígado gordo ("foie gras") - engorda de patos E-2285/01

David Martin Foie gras - alimentação forçada dos patos E-2286/01

Alexander de Roo e outros Financiamento comunitário da ampliação da
barragem de Yesa

E-2287/01

Alexander de Roo e outros Plano Hidrológico espanhol: cumprimento das
directivas europeias, Fundos estruturais, política de
irrigação e financiamento comunitário

E-2288/01

Alexander de Roo e outros Plano Hidrológico espanhol: planos de gestão de
bacias hidrográficas, análise das pressões e impactos
e financiamento comunitário

E-2289/01

Monica Frassoni Projecto LIFE para a reinserção de ursos (Ursus
arctos) no Parque Adamello-Brenta, Itália

E-2290/01
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Erik Meijer Apoio decrescente à adesão dos países candidatos e
eventuais consequências de referendos à adesão

E-2291/01

Erik Meijer Atraso económico duradouro na Europa de Leste
relacionado com a repartição de tarefas histórica num
mercado comum

E-2292/01

Erik Meijer Luta contra a instabilidade na Europa de Leste
através da protecção e da criação de alternativas para
uma adesão rápida à UE

E-2293/01

Erik Meijer Supressão das diferenças de interpretação
relativamente à compensação do IVA

E-2294/01

Christoph Konrad Desequilíbrio na composição do "Grupo para a
Política Empresarial"

E-2295/01

Konstantinos Hatzidakis Importação para a Grécia de carne contaminada E-2296/01

Alexandros Alavanos Reconhecimento da especialidade de homeopatia na
Grécia

E-2297/01

Monica Frassoni e Joost
Lagendijk

Designação do novo Director da Direcção D da DG-
Relações Externas

E-2298/01

Claude Turmes Imposto anti-dumping sobre as lâmpadas
fluorescentes compactas (CFL) provenientes da
China

E-2299/01

Lord Inglewood Plano de recuperação da febre afetosa E-2300/01

Lord Inglewood Plano de recuperação da febre aftosa E-2301/01

Lord Inglewood Plano de recuperação da febre aftosa E-2302/01

Pere Esteve Agência Europeia de Insularidade E-2303/01

Jan Mulder Medidas a tomar em 2003 pela Dinamarca contra a
importação de legumes e frutas contendo resíduos de
produtos fitossanitários cuja utilização é proibida
naquele país

E-2304/01

Erik Meijer Termo da violência, intimidação e ódio étnico pela
polícia nos países candidatos à adesão à UE antes de
esta ocorrer

E-2305/01

Elly Plooij-van Gorsel Norma IEEE 802.11a para redes sem fios E-2306/01
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Astrid Thors Acordo de Schengen, artigo 75º, transporte de
medicamentos

E-2307/01

Christopher Huhne Efeitos dos sulfitos no vinho sobre a saúde P-2308/01

Massimo Carraro Segundo Fórum da indústria de transformação da
madeira

P-2309/01

Christopher Huhne Medidas nacionais relativas à rotulagem de vinho E-2310/01

Michael Cashman e Paulo
Casaca

Discriminação legalizada contra estrangeiros E-2311/01

Pere Esteve Regiões insulares não ultraperiféricas E-2312/01

Dominique Vlasto Ajudas às PME do sector do Turismo E-2313/01

Dominique Vlasto Reunião dos Ministros europeus do Turismo em Lille E-2314/01

Erik Meijer e Bart Staes Facilidades para funcionários que pretendam
apresentar informações por escrito a fim de permitir à
Comissão averiguar irregularidades

E-2315/01

Elly Plooij-van Gorsel Adaptação da lei das telecomunicações nos Países
Baixos

E-2316/01

Maria Carrilho Cabo Verde E-2317/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tráfico de seres humanos na UE: caso da Grécia P-2318/01

Torben Lund Direito aduaneiro sobre as lâmpadas eléctricas de
baixo consumo de energia provenientes da China

E-2319/01

Torben Lund OGM E-2320/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tráfico de seres humanos na UE, o caso da Grécia E-2321/01

Christopher Heaton-Harris Directiva relativa aos produtos fitofarmacêuticos E-2322/01

Michael Cashman Vistos para os cidadãos de países terceiros E-2323/01

Glyn Ford Jogadores de futebol de idade inferior a 18 anos e
outros sectores

E-2324/01

Pat Gallagher Obstáculos à publicação dos resultados da
investigação que tenham  implicações importantes
para a saúde pública e os consumidores

E-2325/01
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Pat Gallagher Reconhecimento mútuo da gratuitidade das
deslocações em transportes públicos no âmbito dos
regimes aplicáveis aos idosos

E-2326/01

Nuala Ahern Experiências com animais e Sexto Programa-Quadro E-2327/01

Nuala Ahern Monitorização da poluição radioactiva  na
Escandinávia e na Rússia setentrional

E-2328/01

Nuala Ahern Nomeação de Inspectores Euratom E-2329/01

Concepció Ferrer Aproximação empresarial e cultural entre a UE e a
China

E-2330/01

Concepció Ferrer Requisitos linguísticos discriminatórios E-2331/01

Concepció Ferrer Nova ronda de negociações da OMC no Qatar ( de 9
a 13 de Novembro)

E-2332/01

Margrietus van den Berg Execução do mecanismo de desenvolvimento limpo e
desflorestação do Amazonas

E-2333/01

Antonios Trakatellis Estatuto dos Funcionários das Comunidades
Europeias: violação do princípio da igualdade e da
liberdade de instalação e das disposições sobre
pensões no que diz respeito ao local de residência

P-2334/01

Gerard Collins Dissolução do Conselho Consultivo para a Formação
Médica

P-2335/01

Esko Seppänen Empréstimo do BEI à Turquia P-2336/01

Maurizio Turco Reestruturação interna da OLAF P-2337/01

Graham Watson Restrições à liberdade de religião E-2338/01

Pat Gallagher Carta do Conselho da Europa sobre as línguas
minoritárias e regionais

E-2339/01

Pat Gallagher Línguas minoritárias e regionais - sua inclusão nos
programas da União Europeia

E-2340/01

Pat Gallagher Línguas minoritárias - elaboração de um programa
plurianual

E-2341/01

Pat Gallagher Línguas minoritárias e regionais - acesso às novas
tecnologias

E-2342/01
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Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Indústria Europeia de Construção Naval P-2343/01

Françoise Grossetête Concentração de nitrato nas águas potáveis P-2344/01

Graham Watson Seychelles E-2345/01

Graham Watson Seychelles E-2346/01

Jules Maaten Camboja E-2347/01

Avril Doyle Relatório em matéria de avaliação de risco E-2348/01

Robert Evans Serviço Alimentar e Veterinário - Relatório Anual E-2349/01

Christopher Heaton-Harris CCI, Ispra E-2350/01

Marie-Arlette Carlotti Implementação do quadro especial de assistência
técnica e financeira destinado a   apoiar os
fornecedores tradicionais ACP de bananas

E-2351/01

Carlos Carnero González Incidentes ocorridos em Génova aquando da Cimeira
do G8

P-2352/01

Concepció Ferrer Adesão da China à OMC E-2353/01

Concepció Ferrer Negociações UE-MERCOSUL E-2354/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Relações UE-Reino de Marrocos E-2355/01

Fernando Fernández Martín Aluguer de automóveis E-2356/01

Fernando Fernández Martín Medidas de protecção no quadro do regime de
"Timeshare"

E-2357/01

Fernando Fernández Martín Problema interestatal com o regime de "Timeshare" E-2358/01

Cristiana Muscardini Consórcio Polieco para a reciclagem dos resíduos de
produtos de polietileno

E-2359/01

Cristiana Muscardini Duração anómala dos certificados complementares
de protecção das patentes para os produtos
farmacêuticos italianos

E-2360/01

Cristiana Muscardini O aumento das tarifas Bancomat italianas e o Euro E-2361/01

Amalia Sartori e outros Reciclagem de resíduos de produtos de polietileno E-2362/01
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Hanja Maij-Weggen Armazenamento de resíduos nucleares de Estados-
Membros da UE na Rússia

E-2363/01

Marco Cappato Reunião do G8 em Génova e bases de dados da UE P-2364/01

Gabriele Stauner Revisão do acordo-quadro P-2365/01

Glyn Ford Facturas de serviços públicos para utilizadores de
baixos rendimentos

E-2366/01

Mark Watts Transporte de animais E-2367/01

Monica Frassoni Comboios de alta velocidade na Toscânia e sítios de
importância comunitária (SIC)

P-2368/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Cumprimento dos Programas de Orientação
Plurianuais (POP)

E-2369/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Repartição de fundos I+D E-2370/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Orçamento da UE em matéria de cooperação no
sector das pescas

E-2371/01

Olivier Dupuis Operação extraordinária de acolhimento de
refugiados chechenos cujas condições de vida são
desumanas, tanto na Chechénia como na Ingúchia

E-2372/01

Olivier Dupuis Operação extraordinária de acolhimento de
refugiados chechenos cujas condições de vida são
desumanas, tanto na Chechénia como na Ingúchia

E-2373/01

Olivier Dupuis China E-2374/01

Olivier Dupuis Situação na Coreia do Norte E-2375/01

Ria Oomen-Ruijten Não aceitação dos trabalhadores fronteiriços nos
sistemas particulares de cobertura dos riscos de
doença dos Países Baixos

E-2376/01

Hugues Martin Prazos de reembolso do IVA nos Estados-Membros P-2377/01

Elspeth Attwooll Depuração de produtos à base de peixe E-2378/01

Lucio Manisco Factos ocorridos em Génova nos dias 19 a 23 de
Julho de 2001 e seguintes: violação pelo Governo da
República Italiana dos nºs 1 e 2 do artigo 6º do
Tratado da União Europeia

E-2379/01

Jan Mulder Autorizações de utilização de medicamentos
veterinários

E-2380/01
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25 perguntas (nos termos do artigo 43° do Regimento)

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Nelly MAES Declaração de Laeken H-0516/01

Pere ESTEVE Declaração de Laeken H-0518/01

Gorka KNÖRR BORRÀS Declaração de Laeken H-0520/01

Bart STAES Declaração de Laeken H-0522/01

Neil MacCORMICK Declaração de Laeken H-0524/01

Jillian EVANS Declaração de Laeken H-0525/01

Eurig WYN Declaração de Laeken H-0526/01

Carlos BAUTISTA
OJEDA

Declaração de Laeken H-0560/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Declaração (n° 54)  do Tratado de Amesterdão relativa
ao princípio da subsidiariedade

H-0531/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Reconhecimento de competências políticas e
legislativas das nacionalidades e regiões constitucionais

H-0547/01

William NEWTON
DUNN

Acesso do público aos documentos do Conselho H-0545/01

Lennart SACRÉDEUS Igualdade de tratamento na ajuda de pré-adesão à
Turquia

H-0550/01

María IZQUIERDO
ROJO

A Presidência belga e a situação das mulheres no
Afeganistão

H-0553/01

Brian CROWLEY Participação das autoridades competentes nos debates
sobre a regulamentação da medicina

H-0555/01
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PERGUNTAS Á COMISSÃO

Glenys KINNOCK Reforço da capacidade dos países ACP H-0541/01

John McCARTIN Prisioneiros kosovares albaneses na Sérvia H-0539/01

William NEWTON
DUNN

Capacidades em matéria de polícia H-0546/01

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. LAMY

Ulla SANDBÆK Acesso das populações pobres aos medicamentos H-0540/01

John PURVIS Ensaios de cosméticos realizados em animais e OMC H-0571/01

Sr. SOLBES MIRA

Mihail PAPAYANNAKIS Programa grego de estabilidade e desenvolvimento H-0565/01

Bernd POSSELT O euro na ex-Jugoslávia H-0578/01

Sr. MONTI

Per STENMARCK Concorrência H-0535/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Abertura de um processo por infracção por ajudas
estatais ao parque temático   "Tierra Mítica" em
Benidorm (Espanha)

H-0537/01

Lennart SACRÉDEUS Limitação dos subsídios estatais à produção
cinematográfica nos pequenos países

H-0551/01

Piia-Noora KAUPPI Partilha das redes de telemóveis de terceira geração com
os concorrentes

H-0557/01
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RESUMO DO PERIODO DE PERGUNTAS
JULHO 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 26 14 12 13 0 0 0 NEYTS-UYTEBROECK

Comissão 51 11 39 7 1 0 0 NIELSON
PATTEN
LAMY
SOLBES MIRA
MONTI

Total 77 25 51 20 1 0 0
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DECLARAÅÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

06/2001 305.003 ISLER BÉGUIN, ROD,
ROCARD e FLEMMING

A protecção dos recifes de coral da Nova-
Caledónia

07.05.2001 07.08.2001 93

07/2001 305.057 BRIE, FRAHM, LANGENDIJK,
THEORIN e WIERSMA

O sistema de defesa nacional antimísseis 14.05.2001 14.08.2001 63

                                                
1 Situação em  05.07.2001
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

08/2001 306.920 MUSCARDINI, NOBILIA,
TURCHI, BERLATO e
MUSUMECI

Os apios da União para ajudar as mulheres
desfavoreicdas a levarem a sua gravidez a termo

25.06.2001 25.09.2001 15

09/2001 307.175 BUITENWEG, HEATON-
HARRIS, van HULTEN, van der
LAAN e THORNING-SCHMIDT

O estatuto dos deputados do Parlamento Europeu 02.07.2001 02.10.2001 14
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COMISSÕES
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REUNIÕES DAS COMISSÕES NAS QUAIS FOI DELEGADO O PODER DE
DECISÃO (Nº 4 do Artigo 62º do Regimento)

Comissão Relator Objecto Prazo p/
entrega de
alterações

Reunião
para tomada
de uma decisão

ENVI CORBEY
Dorette

A aplicação da directiva relativa às
embalagens

17.09.2001 09.-11.10.2001
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

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

AGRI (P) 10.07.01 C5-0087/01

Grupo
VERTS/ALE

Segurança alimentar: adesão da
Comunidade à Comissão do Codex
Alimentarius

AGRI (P) 10.07.01 C5-0310/01

Grupo
PSE

Imposto sobre o consumo: taxa
reduzida para o rum "tradicional"
produzido nos departamentos
franceses ultramarinos (2003

AGRI (P) 10.07.01

KLAß
(PPE-DE)

Sector vitivinícola: organização
comum de mercado, OCM (alt. Regul.
1493/99/CE)

AGRI (F) 10.07.01 C5-0311/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Realização do Espaço Europeu da
Investigação: programas específicos
2002-2006

BUDG (P) 11.07.01 C5-0330/01
C5-0331/01
C5-0332/01
C5-033301
C5-0334/01

TURCHI
(UEN)

GALILEO, programa de navigação
por satélite: fase de
desenvolvimento,constituição de uma
empresa

BUDG (P) 11.07.01 C5-0329/01

Grupo
PPE-DE

Ambiente: promoção das ONGs com
actividades essencialmente de
protecção do ambiente (ab-rog.)

BUDG (P) 11.07.01 C5-0281/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Empréstimos do BEI para a parte
russa da bacia do Mar Báltico:
garantia comunitária para projectos
ambientais

BUDG (F) 10.07.01 C5-0307/01

SCARBONCHI
(PSE)

CE/Turquia: ajuda financeira de pré-
adesão

CONT (P) 10.07.01 C5-0219/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

THEATO
(PPE-DE)

Protecção penal dos interesses
financeiros da Comunidade

CONT (F) 10.07.01 C5-0225/01

Grupo
PSE

FEOGA Garantia, controlo das
despesas: programas de acção dos
Estados-Membros (alt.regul.
723/97/CE)

CONT (F) 10.07.01

LANNOYE
(VERTS/ALE)

Política comum da pesca: protecção
dos recursos, do ambiente e dos
consumidores

DEVE (P) 10.07.01 C5-0261/01

Grupo
PPE-DE

Abertura e democracia no comércio
internacional

DEVE (P) 10.07.01

Grupo
PSE

Euro: protecção contra a falsificação
da moeda, programa de acção
PERICLES

ECON (P) 27.08.01 C5-0303/01
C5-0304/01

KAUPPI
(PPE-DE)

Imposto sobre o valor acrescentado -
IVA - (subst. Reg. 218/92/CEE),
Impostos directos e indirectos (alt.
Dir. 77/799/CE

ECON (F) 10.07.01 C5-0269/01
C5-0270/01

MANTOVANI
(PPE-DE)

Pessoas com deficiência: ano europeu
em 2003

EMPL (F) 05.07.01 C5-0306/01

ROCARD
(PSE)

Forças de trabalho na Comunidade:
inquérito por amostragem (alt. Regul.
577/98/CE)

EMPL (F) 05.07.01 C5-0275/01

JACKSON
(PPE-DE)

Segurança alimentar: adesão da
Comunidade à Comissão do Codex
Alimentarius

ENVI (F) 11.07.01 C5-0310/01

Grupo
PPE-DE

Relatório sobre a igualdade de
oportunidades entre mulheres e
homens na União (2000)

FEMM (F) 12.07.01 C5-0344/01

ROVSING
(PPE-DE)

Orçamento operacional da CECA
para 2002

ITRE (P) 11.07.01 C5-0233/01

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Relações entre a União e o Irão ITRE (P) 11.07.01 C5-0338/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PPE-DE

Redes transeuropeias: regras para a
concessão de apoio financeiro (Regul.
2236/95/CE)

ITRE (P) 11.07.01 C5-0255/01

Grupo
VERTS/ALE

Ambiente e desenvolvimento:
produção, comercialização e consumo
de produtos mais ecológicos

ITRE (P) 11.07.01 C5-0259/01

BEYSEN
(ELDR)

Energia: realização do mercado
interno da electricidade e do gás
natural (alt. dir. 96/92/CE e 98/30/CE)

JURI (P) 10.07.01 C5-0184/01

BEYSEN
(ELDR)

Energia: realização do mercado
interno da electricidade, comércio
transfronteiras, condições

JURI (P) 10.07.01 C5-0185/01

HARBOUR
(PPE-DE)

Comércio electrónico e serviços
financeiros

JURI (P) 10.07.01 C5-0257/01

LEHNE
(PPE-DE)

Mercados financeiros: operações de
iniciados e abusos de mercado (abrog.
Directiva 89/592/CEE)

JURI (P) 10.07.01 C5-0262/01

LEHNE
(PPE-DE)

Segurança social dos assistentes
parlamentares europeus (alt. Regul.
1408/71/CEE e 574/72/CEE)

JURI (P) 10.07.01 C5-0279/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Mercado de capitais : prospecto a
publicar relativamente aos valores
mobiliários (rev. Dir. 80/390/CEE,
89/298/CEE)

JURI (P) 10.07.01 C5-0263/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Sector das Pescas: acções estruturais
(alt. Reg.2792/99/CE) e
reestruturação (1997-2002) (alt. Dec.
97/413/CE)

JURI (P) 10.07.01 C5-0308/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Produtos do tabaco: publicidade e
patrocínio (subst. dir. 98/43/CE)

JURI (F) 10.07.01 C5-0274/01

PALACIO
VALLELERSUN
DI
(PPE-DE)

Estatuto dos funcionários CE: regime
aplicável aos agentes não titulares
(modif.Regul. 259/68/CEE)

JURI (F) 10.07.01 C5-0249/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

ANDREWS
(UEN)

Pessoas com deficiência: ano europeu
em 2003

LIBE (P) 03.07.01 C5-0306/01

CASHMAN
(PSE)

Elaboração das disposições
específicas relativas ao acesso aos
documentos do Parlamento Europeu

LIBE (P) 11.07.01

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Protecção penal dos interesses
financeiros da Comunidade

LIBE (P) 11.07.01 C5-0225/01

BOUMEDIENE-
THIERY
(VERTS/ALE)

Progressos realizados no domínio da
cooperação policial e judiciária em
matéria penal (artigo 39º TUE) (2001)

LIBE (F) 11.07.01

OOSTLANDER
(PPE-DE)

Luta contra o tráfico de droga;
infracções penais e sanções
aplicáveis, disposições mínimas

LIBE (F) 11.07.01 C5-0359/01

SWIEBEL
(PSE)

Relatório sobre a situação dos direitos
fundamentais na União Europeia
(2001)

LIBE (F) 11.07.01

TURCO
(TDI)

Europol: transmissão de dados a
países terceiros e extensão do
mandato. Iniciativa belga e sueca

LIBE (F) 11.07.01 C5-0266/01

von
BÖTTICHER
(PPE-DE)

Desenvolvimento da segunda geração
do Sistema de Informação de
Schengen (SIS II)

LIBE (F) 11.07.01 C5-0315/01
C5-0316/01

Grupo
PSE

Desenvolvimento do acervo de
Schengen: disposições relativas à
extradição entre os Estados-Membros
(iniciativa sueca)

LIBE (F) 11.07.01 C5-0321/01

Grupo
PSE

Preferências pautais generalizadas:
aplicação para o período 1.1.2002 a
31.12.2004

PECH (P) 11.07.01 C5-0374/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Sector das Pescas: acções estruturais
(alt. Reg.2792/99/CE) e
reestruturação (1997-2002) (alt. Dec.
97/413/CE)

PECH (F) 11.07.01 C5-0308/01
C5-0309/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

GALLAGHER
(UEN)

Acordo de Pesca CE/Senegal:
períodos de 1/5/2001 a 31/7/2001 e de
1/8/2001 a 31/12/2001

PECH (F) 11.07.01

Grupo
VERTS/ALE

Conservação dos recursos haliêuticos:
unidades populacionais de bacalhau e
de pescada nas águas comunitárias e
adjacente

PECH (F) 11.07.01

MARKOV
(GUE/NGL)

Redes transeuropeias: regras para a
concessão de apoio financeiro (Regul.
2236/95/CE)

RETT (P) 10.07.01 C5-0255/01

WATTS
(PSE)

Quitação 2000: orçamento geral da
CE, secção III

RETT (P) 10.07.01 C5-0234/01

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Segurança rodoviária: dispositivos de
limitação de velocidade para certas
categorias de veículos a motor (alt.
directiva

RETT (F) 10.07.01 C5-0267/01
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ACTOS OFICIAIS
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Docuemnto de trabalho dos sreviços da Comissão: avaliação da
convenção de Dublim

JURI
LIBE

SEC (01) 756
final

Comissão das Comunidades Europeias: N.º 2 do artigo 299º -
estratégia de desenvolvimento sustentável para as regiões
ultraperiféricas (RUP) - Programa dos trabalhos da Comissão,
com calendário indicativo

AGRI
DEVE
ECON
ENVI
ITRE
TOUT
JURI
PECH
RETT

SEC (01) 963
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: programação financeira 2002-2006 - Rubricas 3 e 4
das Perspectivas Financeiras

TOUT
BUDG

SEC (01) 1013
final

Relatório da Comissão: Relatório anual do Centro Comum de
Investigação 2000

ITRE COM (01) 239
final

Comunicação da Comissão: Programa Ar Limpo para a Europa
(CAFE): Para uma Estratégia Temática em matéria de
Qualidade do Ar

ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 245
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: o papel da União Europeia na promoção dos direitos
humanos e da democratização nos países terceiros

BUDG
DEVE
FEMM
LIBE
ITRE
AFET

COM (01) 252
final

Comunicação da Comissão: Protecção dos interesses
financeiros das Comunidades - Luta antifraude - Plano de
acção para 2001-2003

BUDG
ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (01) 254
final

Relatório anual 2000 da Comissão: protecção dos interesses
financeiros das Comunidades e luta contra a fraude

CONT COM (01) 255
final
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Assunto Competência Doc.

Docuemnto de trabalho dos sreviços da Comissão: avaliação da
convenção de Dublim

JURI
LIBE

SEC (01) 756
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu e ao Comité Económico e Social: A política fiscal da
União Europeia - prioridades para os próximos anos

TOUT
ECON

COM (01) 260
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu Relatório de progresso sobre a Comunicação COM
(1999) 706 da Comissão Estratégia comunitária em matéria de
desreguladores endócrinos - substâncias suspeitas de interferir
com os sistemas hormonais dos seres humanos e dos animais

ITRE
ENVI

COM (01) 262
final

Relatório da Comissão baseado nos relatórios dos Estados-
Membros sobre as experiências adquiridas na aplicação da
Directiva 90/219/CEE relativa à utilização confinada de
microrganismos geneticamente modificados - período de 1996-
1999 - Síntese

ITRE
JURI
ENVI

COM (01) 263
final

Comunicação da Comissão: desenvolvimento sustentável na
Europa para um mundo melhor: estratégia da União Europeia
em favor do desenvolvimento sustentável

TOUT
ENVI

COM (01) 264
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: A estratégia da UE em relação à China: execução da
comunicação de 1998 e novas medidas para reforçar a eficácia
da política da UE

ITRE
LIBE
AFET

COM (01) 265
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

JURI
AGRI

COM (01) 266
final

Relatório da Comissão terceiro relatório sobre a aplicação nos
Estados-Membros da directiva 92/3/EURATOM do Conselho,
de 3 de Fevereiro de 1992, relativa à fiscalização e ao controlo
das transferências de resíduos radioactivos entre Estados-
Membros e para dentro e fora da Comunidade (1996-1998)

ITRE
ENVI

COM (01) 270
final



ACTOS OFICIAIS60

Boletim 03.09.2001 - PT - PE 304.998

Assunto Competência Doc.

Docuemnto de trabalho dos sreviços da Comissão: avaliação da
convenção de Dublim

JURI
LIBE

SEC (01) 756
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao
Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões relativa às avaliações finais do programa plurianual
para estimular o desenvolvimento de uma indústria europeia de
conteúdos multimédia e incentivar a utilização de conteúdos
multimédia na nova sociedade da informação (INFO 2000) e
do programa plurianual destinado a promover a diversidade
linguística da Comunidade na sociedade da informação (MLIS)

BUDG
CONT
CULT
ITRE

COM (01) 276
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: painel de avaliação dos progressos realizados na
criação de um espaço de "liberdade, segurança e justiça" na
União Europeia - actualização semestral (primeiro semestre de
2001)

JURI
LIBE

COM (01) 278
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho: Serviços Financeiros - Desafios políticos -  Junho de
2001 - Quarto relatório sobre o avanço dos trabalhos

JURI
ECON

COM (01) 286
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
relativo à execução da assistência macrofinanceira a países
terceiros em 2000

COM (01) 288
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho: Etratégia de preparação dos países candidatos à
adesão às Convenções CE-EFTA de 1987 relativas a um
regime de trânsito comum e à simplificação das formalidades
no comércio de mercadorias

AFET
CONT
ITRE

COM (01) 289
final

Comunicação da Comissão: contributo para a Conferência
Mundial contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e
a intolerância conexa (Durban, África do Sul, 31 de Agosto - 7
de Setembro de 2001)

LIBE COM (01) 291
final

Comunicação da Comissão ao Consleho e ao Parlamento
Europeu: Programa de acção para a integração da igualdade
entre as mulheres e os homens na cooperação para o
desenvolvimento da Comunidade

DEVE
FEMM

COM (01) 295
final
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Assunto Competência Doc.

Docuemnto de trabalho dos sreviços da Comissão: avaliação da
convenção de Dublim

JURI
LIBE

SEC (01) 756
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, Parlamento Europeu,
Comité económico e Social e Comité das Regiões: Segurança
das redes e da informação: proposta de abordagem de uma
política europeia

CULT
ITRE
LIBE
JURI

COM (01) 298
final

Relatório da Comissão ao Conselho relativo às actividades
desenvolvidas pelo Grupo de Coordenação de Alto Nível
UE/Albânia na preparação das negociações de um Acordo de
Estabilização e de Associação com a Albânia

TOUT
AFET

COM (01) 300
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu sobre a aplicação do Plano de Acção da União
Europeia no domínio da droga (2000-2004)

AFET
BUDG
DEVE
EMPL
ENVI
ITRE
LIBE

COM (01) 301
final

Comunicação da Comissão: o desafio do financiamento no
domínio do ambiente para os países candidatos

AFET
ENVI

COM (01) 304
final

Relatório anual da Comissão sobre a situação do Fundo de
Garantia e a sua gestão no exercício de 2000

CONT
BUDG

COM (01) 305
final

Relatório da Comissão: Relatório anual sobre a ajuda
humanitária 2000

AFET
CONT
DEVE

COM (01) 307
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: emprego e políticas sociais: um quadro para investir
na qualidade

ECON
FEMM
EMPL

COM (01) 313
final

Relatório da Comissão sobre a aplicação do regime
comunitário de intervenções dos Estados-Membros em favor
da indústria carbonífera em 2000

ECON
EMPL
ENVI
ITRE

COM (01) 327
final

 Recomendação do Conselho relativa à utilização prudente de
agentes antimicrobianos na medicina humana - Volume II

AGRI
CULT
EMPL
ENVI

COM (01) 333
final
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Assunto Competência Doc.

Docuemnto de trabalho dos sreviços da Comissão: avaliação da
convenção de Dublim

JURI
LIBE

SEC (01) 756
final

 regulamento do Conselho que adopta medidas transitórias a
fim de permitir a passagem para o Regulamento (CE) nº
999/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, que
estabelece regras para a prevenção, o controlo e a erradicação
de determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis e
altera os seus Anexos VII e XI

AGRI
ITRE
ENVI

COM (01) 345
final

Relatório da Comissão sobre a aplicação da recomendação do
Conselho de 22 de Dezembro de 1986, relativa à segurança dos
hotéis existentes contra os riscos de incêndio (86/666/CEE)

EMPL
JURI
RETT
ENVI

COM (01) 348
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: Avaliação intercalar da execução do programa
comunitário plurianual de incentivo ao estabelecimento da
sociedade da informação na Europa (PROMISE)

BUDG
ITRE

COM (01) 350
final

Comunicação da Comissão relativa à aplicação dos princípios
gerais da livre circulação de mercadorias e de serviços -
ARTIGOS 28.º E 49.º CE - em matéria de utilização de antenas
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POLITICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

112/2001

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

Bruxelas, 11 de Junho de 2001

A União Europeia expressa a sua grande satisfação com o empenhamento na democracia
demonstrado pelo povo iraniano por ocasião das eleições presidenciais de 8 de Junho de 2001 e
felicita o Presidente Khatami pela sua reeleição.

Os iranianos manifestaram uma vez mais, por uma maioria esmagadora, o seu apoio à política
reformista introduzida pelo Presidente Khatami. Os eleitores iranianos deram assim um sinal bem
claro a favor do reforço da democracia, do estabelecimento do Estado de direito e de maiores
garantias no domínio das liberdades fundamentais no seu país. A UE incentiva o Governo do Irão a
prosseguir na via da reforma e do respeito pelos direitos humanos.

A União Europeia espera que os resultados convincentes destas eleições constituam uma base sólida
que permita alargar as possibilidades de aprofundamento das suas relações com o Irão e está
disposta a cooperar com o Presidente Khatami na prossecução destes objectivos.

114/2001

Declaração da Presidência, em nome da UE, na reunião do Grupo Consultivo sobre o
Camboja (Tóquio, 11–13 de Junho de 2001)

Bruxelas, 12 de Junho de 2001

A União Europeia congratula-se com esta oportunidade de passar em revista os progressos
efectuados pelo Reino do Camboja no sentido do cumprimento dos objectivos fixados na última
reunião do GC, em Paris.

A União saúda as medidas positivas tomadas pelo Governo Real do Camboja ao longo do último
ano. Felicitamos o Camboja pelo seu crescimento macroeconómico, pela sua estabilidade política
global, pela melhoria do seu desempenho fiscal e pela reforma da banca. Continuamos, além disso,
a incentivar o Governo Real do Camboja a vencer os obstáculos ao desenvolvimento do Camboja,
desenvolvimento esse em que se incluem um crescimento mais acentuado e uma distribuição
equitativa dos rendimentos.



INFORMAÇÕES GERAIS66

Boletim 03.09.2001 - PT - PE 304.998

O reforço da sociedade civil num enquadramento social estável, baseado no Estado de direito e no
desenvolvimento de sistemas transparentes de governação, surge como importante requisito prévio
para o desenvolvimento económico e a agenda da reforma no seu conjunto. A UE gostaria de
insistir na necessidade urgente de se aperfeiçoar a governação e reforçar o Estado de direito, e está
disposta a continuar a auxiliar o Camboja nestes domínios. Importa aplicar mais eficazmente a lei, a
fim de pôr termo à impunidade, salvaguardar os direitos humanos e criar uma base sólida para um
desenvolvimento económico sustentável. Quanto à questão da corrupção, a UE regista com agrado
que o Governo lamenta a sua omnipresença no sector público; é necessária, no entanto, uma acção
mais determinada neste domínio, pelo que instamos o Governo a implementar plenamente o Plano
Nacional Anti-Corrupção. Importa reforçar o sistema judicial, nomeadamente em termos de
recursos humanos, e prosseguir a reforma de descentralização em curso.
Registamos como um sinal encorajador o avanço dos preparativos para as eleições comunais
de 2002. Reunidas as condições necessárias, as eleições constituirão um passo importante para
acelerar a instituição da governação democrática. Exortamos o Governo Real do Camboja a tomar
todas as medidas ao seu alcance para garantir que as eleições sejam livres e justas e decorram num
clima de paz e segurança.

Importa, do mesmo modo, dar um maior impulso à reforma administrativa. A UE congratula-se
com os projectos do Governo Real do Camboja no sentido de aumentar as remunerações no sector
público.

A UE insta veementemente o Governo Real do Camboja e o Parlamento cambojano a chegarem a
acordo sobre o Tribunal dos Khmers Vermelhos; exorta o Governo e o Parlamento a ultimarem e
aprovarem rapidamente a lei relativa ao Tribunal, de modo a que os líderes dos Khmers Vermelhos
responsáveis pelas mais graves violações dos direitos humanos possam ser julgados segundo os
padrões internacionais de justiça, imparcialidade e garantias processuais. A UE insta o Governo e o
Parlamento a instituírem sem tardar o Tribunal.

A UE congratula-se com a crescente atenção dispensada pelo Governo Real do Camboja ao
problema da erradicação da pobreza, atenção essa que se reflecte no Plano Socio-Económico e no
processo DERP. É ainda necessário aumentar a despesa efectiva com os sectores sociais, o que
deverá tornar-se possível mediante a implementação do programa de desmobilização das forças
armadas. A UE está pronta a contribuir para um programa dessa natureza.

A transparência e a responsabilização constituem a chave para a nossa cooperação com o Camboja.
Entre as medidas de execução necessárias, assume importância fundamental a nomeação de
elementos qualificados para a Autoridade Nacional de Auditoria, por forma a torná-la rapidamente
operacional.
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Os projectos de lei em matéria de reforma agrária e de florestas representarão instrumentos-chave
no combate à corrupção e na redução da pobreza. A UE exorta vigorosamente o Governo e o
Parlamento do Camboja a avançarem com a sua aprovação e implementação. Gostaríamos também
de sublinhar a importância de se assegurar a protecção dos direitos das comunidades às terras e, no
sector das florestas, a necessidade de as autoridades cambojanas prosseguirem os seus esforços no
sentido de resolver o problema da desflorestação ilegal.

A União Europeia continua fortemente empenhada nas suas relações com o Camboja, e pronta a
prosseguir o seu apoio aos esforços de desenvolvimento do país.

_______________

116/2001

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

Bruxelas, 21 de Junho de 2001

Registando a decisão do Conselho Constitucional de declarar vencedor na primeira volta das
eleições presidenciais o Presidente cessante, Idriss Deby, a União Europeia lamenta as numerosas
lacunas verificadas na organização do escrutínio e as irregularidades daí resultantes.

A União Europeia está preocupada com as limitações às liberdades verificadas durante o período
eleitoral e deplora o uso da força durante as manifestações, bem como o breve, mas brutal,
interrogatório a que foram sujeitos todos os candidatos da oposição. A União Europeia faz notar que
a sua parceria com o Chade se baseia no respeito pelos valores democráticos e pelas liberdades
fundamentais.

Consciente de que no Chade a democracia está a surgir num contexto difícil, a União Europeia
congratula--se com a calma demonstrada pela população e com a sua mobilização na altura das
eleições e espera que o processo democrático se consolide no futuro através do fortalecimento dos
valores da parceria, uma vez que a perseguição do objectivo de estabilidade política, pelo livre
exercício dos direitos cívicos, é uma condição prévia do desenvolvimento.
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A União Europeia irá, por conseguinte, prestar atenção às medidas que o Governo do Chade vier a
adoptar para garantir progressos na organização de eleições, em especial por ocasião das próximas
eleições legislativas.

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.

_______________

117/2001

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a investidura do General Musharraf como Presidente do Paquistão

Bruxelas, 22 de Junho de 2001

A União Europeia toma nota da investidura do General Musharraf como Presidente do Paquistão e
reitera o seu apelo a uma transição para a democracia, com a preocupação de este acto poder pôr em
risco os progressos já realizados nesta via.

A União Europeia insta o Paquistão a manter o seu empenhamento num célere regresso à
democracia e a apresentar um calendário credível nesse sentido, dentro de um quadro constitucional
claramente definido.

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

_______________
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118/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a violência política no Bangladeche

Bruxelas, 27 de Junho de 2001

1. A União Europeia está profundamente preocupada com os actuais confrontos políticos que
desde há muito se arrastam, bem como com os actos criminosos e terroristas que acarretam, pondo
em perigo a vida e o bem-estar de cidadãos inocentes e provocando enormes custos para a nação.
Lamentamos profundamente a perda de vidas humanas e os sofrimentos causados pelos recentes
atentados à bomba. A UE espera que os autores dos atentados deste tipo cometidos durante os
últimos meses sejam rapidamente levados a tribunal. A UE insta todos os partidos, responsáveis
políticos e outras figuras influentes a actuarem com contenção e moderação e a exortarem os
demais a abster-se de qualquer forma de violência.

2. As iminentes eleições gerais constituirão um marco importante na promoção do processo
democrático. A UE toma nota da instituição de um governo de transição neutro, incumbido da
gestão do processo eleitoral. No entanto, cabe ao Governo, e de igual modo aos partidos políticos, a
pesada responsabilidade de encontrar as vias adequadas para promover um clima político pacífico
que encoraje os eleitores a participar no escrutínio e que assegure a realização de eleições livres,
justas e transparentes. Para este efeito, a UE está disposta a disponibilizar uma missão de
observação das eleições.

3. A UE apela a todos os dirigentes políticos para que procurem a via do diálogo, dêem
mostras de tolerância e adoptem um comportamento que permita a todos reconhecer os resultados
das eleições como decorrendo de um processo livre e democrático.

4. A UE reafirma o seu empenhamento em aprofundar e reforçar a sua parceria com o
Bangladeche e em fomentar o desenvolvimento democrático, social e económico deste país.

5. 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, bem como
pela Islândia e Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________
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119/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a extinção do Partido Fazilet, na Turquia

Bruxelas, 26 de Junho de 2001

A União Europeia regista com apreensão a decisão tomada pelo Tribunal Constitucional da Turquia
em 22 de Junho, em que ordena a extinção do Partido da Virtude, a confiscação dos seus bens e o
afastamento de alguns dos seus militantes da Grande Assembleia Nacional Turca ou de outras
actividades políticas por um período de cinco anos. Esta decisão tem implicações no plano do
pluralismo democrático e da liberdade de expressão na Turquia, um dos candidatos à adesão à UE.

Esta decisão vem evidenciar a necessidade de a Turquia avançar com as reformas políticas para
implementar as prioridades da Parceria de Adesão aprovada pela UE em 8 de Março de 2001. A UE
está ao corrente dos esforços actualmente desenvolvidos pelo Governo turco e pela Grande
Assembleia Nacional Turca no sentido de realizar uma reforma constitucional, após a Turquia ter
apresentado o seu Programa para a Adopção do Acervo. A UE parte do princípio de que este
processo será concluído num futuro próximo e em conformidade com os critérios políticos de
Copenhaga.

_______________

120/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
de apoio aos esforços desenvolvidos pela OEA no Haiti

Bruxelas, 28 de Junho de 2001

É com grande prazer e muita esperança que a União Europeia vê os esforços desenvolvidos pela
Organização dos Estados Americanos (OEA) e pela CARICOM para encontrar uma solução para a
crise política que o Haiti atravessa, com especial referência aos graves problemas criados pelas
eleições do ano transacto. De igual modo, a União Europeia congratula-se com os sinais de abertura
ao diálogo entre os diversos partidos que emergiu durante a última visita do Secretário-Geral da
OEA ao Haiti.

Recordando o apoio que sempre tem manifestado à acção da OEA no Haiti, a União Europeia
regozija-se com a via aberta com a 31.ª sessão ordinária da Assembleia Geral da OEA, realizada em
San José (Costa Rica), em 5 de Junho de 2001, sob o lema "Apoio à Democracia no Haiti", em que
foi apresentado um processo gradual para alcançar um acordo político entre todos os partidos do
Haiti sem excepção, iniciado pela sociedade civil do país. Não obstante, a UE pretende salientar que
muitas perguntas continuam sem resposta: segurança das eleições, escrutínio, financiamento das
campanhas eleitorais, etc.
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Consciente das atribulações e dificuldades por que passa o povo do Haiti, a União Europeia insta o
Governo do Haiti, os partidos políticos, a sociedade civil e outros segmentos da sociedade haitiana a
juntarem-se para cooperarem num espírito de compromisso e de normalização política, explorando
a via agora aberta, cuja primeira etapa consiste na criação de um Conselho Eleitoral Provisório
(CEP) credível, independente e imparcial até 1 de Julho de 2001. Este CEP deve fixar o mais
rapidamente possível a data das novas eleições legislativas. É convicção da União Europeia que a
criação deste órgão poderá pôr de pé o processo eleitoral, necessário à desejada resolução da crise
política e ao fortalecimento da democracia no Haiti.

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, Islândia e Noruega.

_______________

121/2001

Declaração da União Europeia por ocasião do Dia Internacional de Apoio às
Vítimas da Tortura

Bruxelas, 25 de Junho de 2001

Por ocasião do Dia Internacional das Nações Unidas em Apoio às Vítimas da Tortura (26 de Junho),
a União Europeia sublinha a importância primordial que atribui à prevenção e à erradicação da
tortura e de outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes em todas as partes do
mundo. Estas práticas contam-se entre as mais hediondas violações dos direitos do Homem e da
dignidade humana. Esta jornada constitui uma oportunidade para nos insurgirmos contra este
flagelo, lembrarmos os que com ele sofrem e prestarmos tributo a todos quantos lutam contra a
tortura e ajudam as suas vítimas a vencer a dor física e psicológica.

Há catorze anos atrás, em 26 de Junho de 1987, entrou em vigor a Convenção das Nações Unidas
contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Desde então,
124 Estados ratificaram a Convenção. A tortura continua, porém, a ser praticada em toda a
impunidade, mesmo em países que ratificaram a Convenção. É, pois, necessário desenvolver uma
acção mais intensa e concertada, a nível regional, nacional e internacional, tendo como objectivo a
erradicação da tortura em todo o mundo. Foi neste contexto que, em Abril do corrente ano, a União
Europeia aprovou as directrizes para a política da UE em relação a países terceiros no que respeita à
tortura e a outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, confirmando, assim, a
posição central que esta questão ocupa na política de direitos humanos da União. As referidas
directrizes facultam à UE um instrumento operacional para intervir em casos de tortura e
intensificar esforços no sentido de consolidar a observância das normas e padrões internacionais.
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A União Europeia apoia e congratula-se com o trabalho desenvolvido pelas Nações Unidas, pelo
Conselho da Europa e pela OSCE no domínio da luta contra a tortura. A cooperação dos Estados
com mecanismos internacionais tais como o Relator Especial da ONU e o Comité Contra a Tortura
é essencial para que o nosso sistema internacional de protecção e promoção dos direitos humanos
seja eficaz. A União Europeia apoia a rápida aprovação de um Protocolo Facultativo à Convenção
contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes que preveja um
mecanismo independente e eficaz de visitas a nível internacional para a prevenção da tortura e de
outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. A União apoia ainda activamente o
trabalho desenvolvido pelo Fundo Voluntário das Nações Unidas para as Vítimas da Tortura.
Através de financiamentos a nível nacional e comunitário, proporciona também um apoio
substancial a organizações que prestam assistência médica, social, jurídica e de outro tipo, a muitos
homens, mulheres e crianças vítimas de tortura a fim de restabelecer a sua saúde e dignidade de
seres humanos.

Neste contexto, merece especial menção o papel desempenhado pelas ONG que operam no domínio
dos direitos humanos e pelos defensores desses direitos: trabalham desinteressadamente, muitas
vezes correndo grandes riscos, para dar a conhecer à comunidade internacional os casos de tortura e
ajudar as potenciais vítimas dessas práticas. A União Europeia manifesta a sua satisfação com o
contributo prestado pelas ONG para dar vida a esta jornada. A colaboração e o empenhamento de
muitos sectores, nomeadamente da sociedade civil, em que se inserem as ONG, o empenhamento
profissional de juristas, da polícia, do pessoal médico, de professores, etc., bem como a actuação
dos governos, são indispensáveis à busca das vias e dos meios necessários para lutar contra a
tortura.

Impõe-se-nos a todos que congreguemos as nossas forças para banir a tortura do mundo.

_______________

122/01

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Togo
Bruxelas, 6 de Julho de 2001

A União Europeia tomou a devida nota do pedido de financiamento apresentado pelo Togo tendo
em vista as eleições legislativas de 14 e 28 de Outubro de 2001. A União saúda esta decisão, que
constitui um novo e importante passo em frente, susceptível de melhorar as relações entre a União
Europeia e o Togo. Foi, assim, tomada a decisão de enviar uma missão de averiguação de 9 a 16 de
Julho de 2001. Conforme anteriormente anunciado, a União Europeia está disposta a ponderar a
possibilidade de apoiar um processo eleitoral que deverá contribuir para serenar o clima político no
Togo, nas condições definidas pelo Acordo--Quadro de Lomé assinado em 29 de Julho de 1999.
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O apoio da União Europeia poderá vir complementar os meios da Comissão Eleitoral Nacional
Independente, em conformidade com o disposto no código eleitoral aprovado por todas as partes no
diálogo intratogolês. A União Europeia reitera o seu desejo de que o escrutínio decorra nas
melhores condições de transparência e equidade, recordando que tal contribuirá para o
relançamento da sua cooperação com o Togo, seja qual for a opção do povo togolês, e
comprometendo--se a preparar desde já as condições para esse relançamento.

Os facilitadores do diálogo intratogolês, cujo mandato foi prorrogado por decisão do Conselho de
14 de Maio de 2001, continuarão a acompanhar o processo 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, bem como pelos países da
EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________

123/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a escalada de violência no Médio Oriente
Bruxelas, 3 de Julho de 2001

A União Europeia manifesta a sua extrema preocupação face ao recrudescimento da violência no
Médio Oriente.

A União Europeia condena não só a última explosão de carros armadilhados em Yahud, nos
arredores de Tel Avive, mas também a execução extrajudicial de três militantes palestinianos por
Israel.

Em relação aos últimos acontecimentos no Líbano, e reportando-se à sua declaração de 18 de Abril
passado, a União Europeia condena igualmente o recomeço dos ataques do Hezbollah contra
posições israelitas no sector das quintas de Shebaa, bem como o lançamento de mísseis do exército
israelita contra uma estação de radar síria no Líbano.

A União Europeia insta todas as partes envolvidas a darem provas da máxima contenção e a agirem
com determinação no sentido de quebrar a espiral de violência, cujas principais vítimas são as
populações civis.

Convicta de que a única solução para os problemas da região passa pela negociação, a União
Europeia considera que tudo deve ser feito para garantir a aplicação integral das recomendações
formuladas no relatório da comissão de averiguação constituída em Sharm-el-Sheik ("Relatório
Mitchell"), começando pela estrita observância do cessar-fogo.

_______________
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124/2001

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a Antiga República Jugoslava da Macedónia

Bruxelas, 6 de Julho de 2001

A União Europeia teve hoje um encontro em Bruxelas com a Ministra dos Negócios Estrangeiros da
Antiga República Jugoslava da Macedónia, Ilinka MITREVA.

A União recordou o seu empenho na inviolabilidade das fronteiras, na soberania e na integridade
territorial da Antiga República Jugoslava da Macedónia.

Congratulando-se pela assinatura de um cessar-fogo global, a União apela a todas as partes para que
o respeitem integralmente.

Na linha das suas declarações anteriores e, nomeadamente, das conclusões do Conselho (Assuntos
Gerais) de 25 de Junho de 2001, a União Europeia apela, em particular, à intensificação do diálogo
político, no sentido de se chegar rapidamente a reformas políticas substanciais, visíveis e concretas.

_______________

125/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação no Burundi
Bruxelas, 6 de Julho de 2001

Sensibilizada pela opinião pública dos seus Estados--Membros, e continuando extremamente
preocupada com a situação no Burundi, a União Europeia

– constata a degradação inquietante da situação política e de segurança no Burundi, país
afectado pela intensificação da guerra, pela degradação da vida política, pelo colapso da situação
socioeconómica, pelo trágico empobrecimento da população e por violações dos direitos do Homem
e das liberdades fundamentais;

– constata com pesar o bloqueio do processo de paz, por não ter sido ainda encontrada solução
para as questões essenciais do cessar--fogo e da gestão da transição, e considera que estas duas
questões não podem ser separadas, devendo antes ser tratadas paralelamente;

– considera que terá de ser a própria classe política burundiana a encontrar este consenso;

– exprime a sua preocupação perante o perigo de guerra na região dos Grandes Lagos (parte
oriental da RDC, Ruanda e Burundi);
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– condena o recrudescer da violência e lamenta que os beligerantes prossigam uma lógica de
guerra através do reforço dos dispositivos militares;

– recorda que não existe solução militar para o conflito, impondo--se com a maior urgência a
cessação das hostilidades e um cessar--fogo, a fim de estabilizar o país e facilitar uma resolução
duradoura do conflito regional na RDC;

– recorda que a missão da delegação do Conselho de Segurança do passado mês de Maio
sublinhou uma vez mais as responsabilidades de Estados da região na crise do Burundi;

– lança um apoio premente aos Chefes de Estado reunidos em Lusaca, por ocasião da Cimeira
da União Africana, para que exerçam a sua influência junto de todos os protagonistas do conflito, a
fim de procurar uma solução política para a grave crise actual;

– reitera que está disposta a contribuir para a busca de uma solução pacífica, não só  em todas
as instâncias apropriadas mas também  em apoio contínuo aos esforços do mediador Nelson
Mandela. Está neste momento a estudar formas de intensificar a sua assistência ao mediador em
termos de conhecimentos técnicos e recursos financeiros, por forma a assegurar um processo de
negociação coordenado e permanente com os movimentos rebeldes, sob a direcção do mediador e
tendo em conta os contactos já estabelecidos pelo Representante Especial do Secretário--Geral das
Nações Unidas em Bujumbura;

– apela aos doadores, e nomeadamente às instituições financeiras internacionais, para que não
abandonem o povo do Burundi à sua sorte e traduzam na prática os compromissos assumidos
aquando da Conferência de Paris.

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

_______________

126/2001

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre as demolições de habitações
palestinas em Jerusalém

Bruxelas, 10 de Julho de 2001

A União Europeia manifesta a sua viva preocupação perante as demolições de habitações palestinas
efectuadas em 9 de Julho pela municipalidade de Jerusalém no sector de Shufat, em Jerusalém.

A União Europeia apela às autoridades israelitas para que ponham cobro imediatamente a esse tipo
de actividades que só pode complicar mais os esforços da comunidade internacional e das próprias
partes no sentido de encontrar uma saída para a crise através da implementação integral das
recomendações formuladas no relatório da Comissão de Averiguação (Relatório Mitchell).
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A União Europeia exorta todas as partes a assumirem as suas responsabilidades e a absterem--se de
qualquer declaração e de qualquer acto unilateral susceptíveis de serem interpretados como uma
provocação, trabalhando antes resolutamente a favor da pacificação.

_______________

127/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a declaração pronunciada pelo
Presidente Putin em apoio da abolição da pena de morte na Federação Russa

Bruxelas, 17 de Julho de 2001

A União Europeia congratula-se com as palavras proferidas pelo Presidente Putin, a 9 de Julho
último, contra a reinstauração da pena de morte na Federação Russa.

A União Europeia apela à Federação Russa no sentido de abolir a pena de morte, de facto e de jure,
bem como de ratificar, o mais rapidamente possível, o Segundo Protocolo Adicional ao Pacto
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, bem como o Protocolo n.º 6 à
Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

A União Europeia recorda que se opõe à pena de morte e que considera que a sua abolição contribui
para o enaltecimento da dignidade humana, bem como para o gradual desenvolvimento dos Direitos
do Homem.

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

_______________

128/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Cimeira Indo-Paquistanesa, realizada em Agra, em 15 e 16 de Julho de 2001

Bruxelas, 19 de Julho de 2001

A União Europeia congratula-se com o facto de a Índia e o Paquistão terem reatado o seu diálogo ao
mais alto nível, tal como se pôde testemunhar na Cimeira realizada em Agra, em 15 e 16 de Julho
de 2001, entre o Primeiro-Ministro da Índia, A. B. Vajpayee, e o Presidente do Paquistão, Pervez
Musharraf. A União Europeia saúda igualmente a boa vontade manifestada e as medidas de
confiança tomadas durante a fase que precedeu a Cimeira, as quais contribuíram para a atmosfera
construtiva em que decorreu o encontro.
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A União Europeia registou com satisfação que a Índia e o Paquistão estão determinados a continuar
o seu diálogo ao mais alto nível. A União Europeia espera vivamente que, apesar da ausência de
progressos imediatos por ocasião da Cimeira, o convite dirigido pelo Presidente Musharraf ao
Primeiro-Ministro Vajpayee permita a prossecução de um diálogo que conduza a uma solução
global, no espírito da declaração de Lahore.

União Europeia considera que a total normalização das relações entre a Índia e o Paquistão é uma
questão que interessa não só a ambos os países e à região, mas também ao resto da comunidade
internacional. A União Europeia incentiva, pois, ambas as partes a tomarem novas medidas no
sentido de uma resolução definitiva de todos os seus diferendos, em moldes construtivos, e a
lançarem assim as bases para uma relação orientada para o futuro e mutuamente benéfica.

Até lá, a União Europeia insta todas as partes a darem provas da maior contenção no terreno.

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.

_______________

129/2001

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

de Chipre e de Malta, países associados à União Europeia,
e da Islândia e da Noruega,

países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu,
relativa à proibição de concessão de vistos a extremistas

da Antiga República Jugoslava da Macedónia
Bruxelas, 20 de Julho de 2001

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre e Malta, países
também associados, e a Islândia e a Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço
Económico Europeu, declaram que subscrevem os objectivos da Posição Comum 2001/542/PESC,
definida pelo Conselho da União Europeia em 16 de Julho de 2001 com base no artigo 15.º do
Tratado da União Europeia, relativa à proibição de concessão de vistos a extremistas da Antiga
República Jugoslava da Macedónia. 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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130/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

por ocasião da tomada de posse do Presidente do Peru Alejandro Toledo
Bruxelas, 28 de Julho de 2001

A União Europeia felicita Sua Excelência o Presidente Alejandro Toledo por ocasião da sua tomada
de posse como Presidente constitucional da República do Peru, apresentando--lhe os mais sinceros
votos de sucesso no cumprimento da sua elevada missão de chefia do País, tanto em termos de
realização pessoal como de contributo para o bem--estar do povo peruano.

O novo Presidente expressou a sua vontade política de reforçar a democracia, promover o diálogo
político, a reconciliação nacional e o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais,
incentivar a averiguação da verdade, reforçar o sistema judiciário, encorajar a luta contra as drogas
ilícitas e consolidar a recuperação da economia peruana.

A União Europeia e os seus Estados--Membros saúdam os compromissos assim assumidos e
manifestam desde já a sua satisfação por poderem cooperar com o Presidente Toledo no sentido de
o ajudar a fazer face a tão importantes desafios políticos, sociais e económicos nos domínios
citados, mas também noutros domínios, tais como a redução da extrema pobreza que afecta o país.

A União Europeia não quer também deixar de manifestar o seu apreço pelos esforços já envidados
pelo governo de transição de Valentin PANIAGUA no sentido de criar bases sólidas para o trabalho
do novo governo.

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.

_______________

131/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, na sequência da tomada de posse de
Megawati Sukarnoputri como 5.º Presidente da República da Indonésia

Bruxelas, 25 de Julho de 2001

A União Europeia toma conhecimento da tomada de posse de Megawati Sukarnoputri como 5.º
Presidente da República da Indonésia por ocasião da sessão extraordinária da Assembleia Popular
(MPR), em Jacarta, em 23 de Julho. Verifica com satisfação que a transferência de poder se
efectuou de uma forma democrática e pacífica.

A União Europeia felicita Megawati Sukarnoputri pela sua entrada em funções e exprime o desejo
de que esta decisão venha a reforçar a estabilidade política do país de modo a que as autoridades
democráticas indonésias prossigam as reformas políticas e económicas já iniciadas.
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A União Europeia apela a todas as partes para que evitem um eventual recurso à violência.

A União Europeia reitera o seu pleno apoio à integridade territorial da Indonésia, desejando que este
país seja forte, próspero e democrático, e compromete–se a prosseguir a sua plena parceria com a
Indonésia.

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 pela Islândia e pelo
Liechtenstein, países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________

132/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação no Burundi
Bruxelas, 24 de Julho de 2001

A União Europeia regista com satisfação o anúncio segundo o qual foi dado início à execução do
plano do mediador Nelson Mandela, adoptado durante a Cimeira de Chefes de Estado da Iniciativa
Regional sobre o Burundi, que teve lugar em Arusha, em 23 de Julho de 2001. Esta decisão deverá
permitir desencadear efectivamente a transição prevista no Acordo de Arusha.

A União Europeia recorda o seu apelo a todos os protagonistas do conflito burundiano para que
procurem, num espírito de compromisso, encontrar uma solução pacífica para a crise actual, em que
as principais vítimas são as populações civis.

A União Europeia condena a tentativa de golpe de Estado perpetrada por um grupo de insurrectos
das forças armadas burundianas na noite de 22 para 23 de Julho.

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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133/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a nomeação de um novo Primeiro-Ministro no Nepal e o anúncio

de cessar-fogo que se lhe seguiu
Bruxelas, 26 de Julho de 2001

A União Europeia exprime a sua satisfação pela nomeação de Sher Bahadur Deuba como Primeiro-
-Ministro do Nepal. Congratula-se com a sua entrada em funções e manifesta a esperança de que o
país regresse à calma e à estabilidade.

A União Europeia saúda as iniciativas conducentes a um cessar-fogo. Deseja incentivar o diálogo
entre as partes e espera que possam ser rapidamente estabelecidas datas para as negociações.

A União Europeia apela às partes para que renunciem à violência e procurem uma solução pacífica
e negociada para o conflito, a fim de trazer ao país um desenvolvimento estável e duradouro.

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.

_______________

134/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a situação na ARJM
Bruxelas, 26 de Julho de 2001

A União Europeia condena firmemente a violação do cessar–fogo na Antiga República Jugoslava
da Macedónia e lança um apelo urgente à calma e ao total restabelecimento do cessar–fogo.

A União Europeia reitera uma vez mais que só pelo diálogo e pela negociação se poderá encontrar
uma solução duradoura para as dificuldades que a Antiga República Jugoslava da Macedónia
actualmente atravessa. Insta com as partes envolvidas para que relancem a negociação e dêem
provas do necessário espírito de compromisso.

A União Europeia reitera o seu pleno apoio à nova missão empreendida em 26 de Julho, em Skopje,
pelo Alto Representante Javier Solana, acompanhado pelo Secretário–Geral da NATO, Lord
Robertson, e pelo Presidente em exercício da OSCE, Mircea Dan Geoana. Todas as partes, que
agora se vêem, mais do que nunca, confrontadas com as suas responsabilidades, devem concluir a
negociação e chegar a acordo quanto às reformas políticas que se impõem.

A União Europeia reitera o seu empenho na integridade territorial e na soberania da Antiga
República Jugoslava da Macedónia. Manifesta o desejo de que seja prosseguida a aproximação
entre este país e a União Europeia, no âmbito do Processo de Estabilização e Associação.

_______________
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135/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a escalada da violência na Colômbia

Bruxelas, 30 de Julho de 200

A União Europeia manifesta a sua viva preocupação perante a escalada da violência de que são
vítimas na Colômbia os cooperantes estrangeiros, os funcionários internacionais e os cidadãos
colombianos envolvidos na busca da paz e no apoio à população civil.

O ataque contra um veículo da ONU e o rapto de uma das pessoas que seguiam a bordo, bem como
o rapto de três cooperantes alemães, vêm juntar-se aos precedentes sequestros de nacionais da UE e
assassinatos de estrangeiros, jornalistas e numerosos cidadãos colombianos.

Estas ocorrências põem gravemente em risco o processo de paz e constituem uma flagrante violação
dos princípios elementares do direito internacional.

Comprometem seriamente o apoio da comunidade internacional ao processo de paz na Colômbia,
dificultam o papel dos países mediadores e levantam obstáculos inúteis à implementação do
Programa de Apoio da União Europeia, anunciado a 30 de Abril em Bruxelas, bem como dos
projectos de cooperação bilateral.

Trata-se, por último, de actos que mais não vêm do que reforçar as posições dos inimigos da paz.

A União Europeia lança um apelo urgente para que todos os reféns sejam imediatamente libertados
e para que a sua integridade física seja respeitada.

A União Europeia apela ainda a todas as partes em causa para que renunciem a todas as formas de
violência e se empenhem em resolver os seus diferendos através de um diálogo positivo e construtivo.

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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136/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a observação das eleições na Bielorrússia

Bruxelas, 27 de Julho de 2001

A União Europeia atribui uma importância primordial ao desenvolvimento da democracia na
Bielorrússia, Estado participante na OSCE, que assumiu importantes compromissos a este respeito.

Nestas circunstâncias, a União Europeia faz votos por que as próximas eleições presidenciais na
Bielorrússia, a realizar em 9 de Setembro, sejam livres e imparciais. A União considera
indispensável que as eleições e a respectiva preparação sejam objecto de uma observação
internacional credível e que, para o efeito, os observadores destacados a longo prazo possam iniciar
o seu trabalho já a partir de 1 de Agosto.

A União Europeia considera que só uma observação coordenada pelo Gabinete das Instituições
Democráticas e dos Direitos Humanos (ODIHR) da OSCE poderá gozar da credibilidade
necessária. Incentiva, pois, a Bielorrússia a, em conformidade com o Documento de Copenhaga da
OSCE, convidar sem demora o ODIHR a observar as eleições e a campanha que as vai anteceder, a
fim de permitir a esse Gabinete redigir um relatório suficientemente aprofundado e circunstanciado.
A União Europeia considera que nenhum convite dirigido bilateralmente pela Bielorrússia aos
Estados–Membros da UE para efeitos de observação das eleições presidenciais poderá substituir um
convite dirigido directamente ao ODHIR.

O respeito, por parte da Bielorrússia, dos compromissos internacionais assumidos no âmbito da
OSCE será de molde a contribuir para o posterior desenvolvimento das suas relações com a 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.

_______________

137/01

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia
sobre o atentado terrorista do LTTE no Sri Lanka

Bruxelas, 1 de Agosto 2001

A União Europeia condena o recente atentado terrorista perpetrado pelo LTTE no aeroporto de
Colombo e apela àquela organização para que renuncie a toda e qualquer actividade terrorista e se
implique imediatamente num processo de negociações com o Governo do Sri Lanka.
A União Europeia exprime também a sua preocupação perante o bloqueamento dos esforços do
facilitador norueguês e do processo de paz.
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A União Europeia apela ao Governo do Sri Lanka e à oposição para que voltem a analisar as suas
prioridades, concentrando os seus esforços no modo de pôr fim à guerra civil e actuando no sentido
de chegar a uma solução duradoura que dê resposta às aspirações de todas as comunidades de um
Sri Lanka unido.
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 pela Islândia e o
Liechtenstein, países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________

138/2001

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

de Chipre, Malta e Turquia, países também associados,
e da Islândia, Liechtenstein e Noruega,

países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu,
sobre a situação na ARJM

Bruxelas, 1 de Agosto de 2001

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e Turquia 1,
países também associados, e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA que são
membros do Espaço Económico Europeu, declaram que subscrevem a declaração da União
Europeia sobre a situação na ARJM, publicada em Bruxelas em 26 de Julho de 2001.

A União Europeia regista e saúda este compromisso

_______________

                                                
1 A Turquia observa que reconhece a ARJM com o seu nome constitucional.
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CONFERENCIA DOS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS
ESTADOS-MEMBROS

NOMEAÇÃO DE MEMBROS DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS
COMUNIDADES EUROPEIAS

O Presidente da Conferência dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros transmitiu,
em 11 de Junho de 2001, para informação do Parlamento Europeu, uma cópia autenticada da
decisão relativa à nomeação do(a)

Sr. John D. COOKE
Sr. Nicholas James FORWOOD
Sr. Rafael GARCIA-VALDECASAS Y FERNANDEZ
Sr. Hubert LEGAL
Sra. Pernilla LINDH
Sr. Paolo MENGOZZI
Sr. Jörg PIRRUNG

para membros do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias durante o período de
1 de Setembro de 2001 a 31 de Agosto de 2007

____________________
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COMITE ECONOMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA

DE 11 E 12 DE JULHO 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. DIREITOS HUMANOS NO TRABALHO

Relator: H. PUTZHAMMER (Grupo dos Trabalhadores – D)
Co-relator: J. GAFO FERNANDEZ (Grupo dos Empregadores – ES)

− Referência: Parecer exploratório – (CES 933/2001) – A pedido do Comissário LAMY, em 
18 de Outubro de 2000.

 
− Pontos principais:

•  O Comité constata que o comércio internacional torna necessárias normas internacionais, entre
as quais se incluem os direitos fundamentais dos trabalhadores, e salienta a importância de um
crescimento sustentável e socialmente responsável.

•  O Comité considera que há numerosos factores que podem conduzir a uma melhoria da situação
económica e social dos países em vias de desenvolvimento, nomeadamente as normas básicas
de trabalho da OIT definidas em 1998.

•  Os países industrializados estão empenhados em fazer avançar a liberalização do comércio
mundial na OMC e têm, por isso, procurado envolver os países em vias de desenvolvimento
numa nova ronda de negociações no Qatar, em Novembro.

•  O CES apoia a ideia de uma "agenda social" internacional e interinstitucional em paralelo
com a agenda da OMC. Por outro lado, sublinha que, nos acordos bilaterais de comércio livre
concluídos pela União Europeia, deviam ser progressivamente incluídas disposições relativas
ao respeito das normas internacionais do trabalho.

http://www.cese.europa.eu
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•  O Comité considera que, visto no contexto global de uma negociação, o tema das normas
fundamentais de trabalho não é nem pode ser interpretado pelos países em vias de
desenvolvimento como uma política proteccionista dos países mais industrializados.

•  Nesse sentido, para poderem introduzir essas normas mínimas, os países em vias de
desenvolvimento deveriam receber assistência tanto técnica como financeira, assim como
beneficiar de prazos de transição adequados.

•  O Comité frisa que a consagração dos padrões laborais fundamentais enquanto princípio de
precaução poderia fazer-se através de uma declaração conjunta de um número tão elevado
quanto possível de membros da OMC e da OIT.

•  Para tal, impõe-se uma análise das relações entre as medidas comerciais, a liberalização do
comércio e os padrões laborais fundamentais, conforme proposto nas conclusões do Conselho
Europeu de Outubro de 1999, através de um fórum permanente entre a OIT e a OMC. No
entender do CES, para que este fórum seja verdadeiramente representativo será necessário
alargá-lo de forma a incorporar instituições para o desenvolvimento e/ou financeiras
internacionais como a CNUCED, o PNUD, o Banco Mundial ou o FMI. Do mesmo modo, os
trabalhos desse fórum permanente deveriam contar igualmente com a participação de
parceiros sociais internacionais e de outros elementos da sociedade civil.

− Contacto: Jean-François BENCE
(Tel.: 00 32 2 546 9399 – e-mail: Jean-Francois.Bence@esc.eu.int)

2. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

•  Estratégia comunitária em matéria de saúde e segurança no trabalho
Relator: T. ETTY (Grupo dos Trabalhadores – NL)
Co-relatora: C. SCHWENG (Grupo dos Empregadores – AT)

− Referência: Parecer exploratório –  CES 937/2001

− Pontos principais: O Comité reafirma que a Comissão Europeia deve adoptar uma política
equilibrada que combine medidas legislativas e não legislativas.

•  Mau grado a legislação existente sobre riscos específicos, subsistem domínios em que é
necessário melhorar ou ampliar a legislação e outros que carecem de legislação específica
para além dos requisitos gerais da directiva-quadro. São exemplos dos problemas existentes o
amianto, o ruído, as vibrações e o assédio, domínios em que já está a ser preparada legislação,
bem como o trabalho repetitivo e monótono e as radiações não ionizantes, prestando especial
atenção sobretudo aos novos riscos ligados às formas de trabalho atípico e em relação aos
contratos.

mailto:Jean�Francois.Bence@cese.europa.eu
mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu
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•  O Comité vinca a importância não apenas de um quadro legislativo europeu consolidado, mas
também de medidas não legislativas destinadas a ajudar tanto os empregadores como os
trabalhadores a criarem, na prática, condições de saúde e segurança no local de trabalho.
Neste contexto, dever-se-ia prestar especial atenção às pequenas e médias empresas (PME),
nas quais há que inculcar uma cultura da saúde e segurança através de programas de
sensibilização.

•  O Comité considera que o método de cooperação aberta no domínio da saúde e segurança é
adequado enquanto instrumento adicional para dar um novo impulso à política de saúde e
segurança no trabalho da União Europeia, particularmente em termos de definição de
objectivos precisos de redução dos acidentes relacionados com o trabalho e da incidência das
doenças profissionais, válidos para todos os Estados-Membros. O Comité apela também a que
sejam tomadas medidas relativamente aos factores de risco ainda não suficientemente
contemplados nas estatísticas sobre saúde e segurança, como sejam as lesões causadas pelo
trabalho repetitivo (RSI) ou os factores psicossociais (stress, dificuldade em fazer face ao
trabalho e estado geral de fadiga).

•  Cada um dos actores no domínio da saúde e segurança ao nível europeu e nacional tem um
papel específico a desempenhar:

•  A capacidade da Comissão Europeia para desempenhar o seu papel motor de forma
satisfatória depende muito da disponibilização de recursos financeiros e humanos adequados.

•  Eurostat – estatísticas relativas às causas dos acidentes relacionados com o trabalho e às
doenças profissionais.

•  Os próprios Estados-Membros têm responsabilidades na área da saúde e segurança.
 

•  A relação entre o Comité Consultivo para a Segurança, Higiene e Protecção da Saúde no
Local de Trabalho e os parceiros sociais deve ser clarificada.
 

•  Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho – identificação e difusão de
exemplos de boas práticas e informação sobre as tendências.

 
•  Fundação para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho – avaliação dos esforços

desenvolvidos pelas empresas com vista à melhoria das condições de trabalho,
particularmente no que concerne à saúde e segurança.

 
•  O acervo na área da saúde e segurança é parte importante do acervo social que deverá ser

aceite pelos países candidatos durante as negociações.

•  O Comité insta a Comissão Europeia a intensificar a sua cooperação com a OIT no domínio
da saúde e segurança no trabalho.
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− Contacto: Alan HICK
(Tel.: 32 2 546 93 02 – e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

3. POLÍTICA DE IMIGRAÇÃO E ASILO

− Após debate conjunto em secção na presença do Comissário VITORINO, o CES aprovou os
dois pareceres seguintes.

•  Política da Comunidade em matéria de imigração
Relator: L. PARIZA CASTAÑOS (Grupo dos Trabalhadores – ESP)
Co-relator: D. MENGOZZI (Grupo dos Interesses Diversos – IT)

− Referência: COM(2000) 757 final –  CES 938/2001

− Pontos principais: O Comité considera o conteúdo da Comunicação globalmente positivo.

•  O mercado de trabalho da UE sofre não só de um défice de trabalhadores qualificados, como
também de não qualificados. Os Estados-Membros deveriam mostrar-se favoráveis à
admissão de ambos e reconhecer o seu contributo económico e social.

•  Importaria reconhecer mais claramente que as políticas restritivas seguidas nas últimas
décadas pelos Estados-Membros relativamente à imigração, canalizaram a imigração da
mão-de-obra para vias irregulares.

•  É necessário combater a economia subterrânea que oferece trabalho aos imigrantes em
situação irregular e possibilitar a sua entrada legal através de mecanismos de entrada legal da
imigração laboral, como a concessão de um visto especial para quem procura emprego e o
"projecto migratório" específico de cada imigrante.

•  É também necessário lutar contra as organizações de tráfico de seres humanos e pela
regularização gradual do elevado número de imigrantes irregulares.

•  Para que as migrações também possam ser profícuas para os países de origem, o Comité
sublinha que o apoio ao seu desenvolvimento económico e humano deve ser de longe mais
consistente do que o actual, centrar-se no desenvolvimento endógeno de qualidade e, em
particular, no desenvolvimento dos recursos humanos.

•  Segundo o CES, a mobilidade dos imigrantes entre o país de destino e o de origem, bem como
o retorno voluntário dos imigrantes ao seu país, enquanto factores de desenvolvimento do país
de origem, devem constituir um dos aspectos-chave da gestão dos fluxos migratórios.
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•  Os imigrantes devem usufruir dos mesmos direitos que os cidadãos dos Estados-Membros,
embora tendo em conta as características jurídicas de cada situação específica, que pode
variar entre imigrante irregular, residente legal com autorização temporária de trabalho e
residente de longa duração.

•  O Comité salienta a importância das políticas de integração social dos imigrantes.

− Contacto: Pierluigi BROMBO
(Tel.: 32 2 546 97 18 – e-mail: Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)

•  Em direcção a um procedimento comum de asilo
Relator: D. MENGOZZI (Grupo dos Interesses Diversos – IT)
Co-relator: L. PARIZA CASTAÑOS (Grupo dos Trabalhadores – ESP)

− Referência: COM(2000) 755 final – CES 939/2001

− Pontos principais: O Comité adverte para o risco de nivelar por baixo a definição de um
procedimento comum e, simultaneamente, aprova as propostas de acção na Comunicação da
Comissão em matéria de asilo.

•  O Comité concorda também com a necessidade de passar gradualmente, mas o mais depressa
possível, à fase de definição de um procedimento comum integrado e um estatuto uniforme.

•  Considera que a existência de listas de "países de origem seguros" e de "países terceiros
seguros" não é desejável e não deve justificar, em caso algum, que um pedido não seja
analisado.

•  O sistema do balcão único deveria ser adoptado por todos os Estados-Membros. Este garante
aos requerentes mais celeridade no exame do seu pedido, tornando-o mais equitativo e eficaz.

•  O visto de acesso ao território é um instrumento que deve poder ser usado com certa
flexibilidade, defendendo o Comité a execução de programas de reinstalação em cooperação
com diferentes ONG e o ACNUR.

•  Impõe-se uma revisão da Convenção de Dublin, apesar de esta ser notável em diversos
domínios.

•  É necessário harmonizar as disposições nacionais sobre a definição das necessidades de
protecção e das condições de cessação. Em ambos os casos, a abordagem adoptada deve ser
eminentemente pessoal.
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•  Um estatuto único simplificaria, sem dúvida, o sistema mas, a fim de preservar a dimensão
internacional do estatuto de refugiado, nos termos da Convenção de Genebra, deve existir,
paralelamente, um outro estatuto que compreenda todas as formas de protecção subsidiária
existentes nos Estados-Membros.

•  O Comité, como amplo representante da sociedade civil organizada, pretende desempenhar
um papel decisivo na definição e no funcionamento do sistema proposto pela Comissão.

− Contacto: Pierluigi BROMBO
(Tel.: 32 2 546 97 18 – e-mail: Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)

4. ALARGAMENTO E RELAÇÕES EXTERNAS

•  Malta na via da adesão
Relator: K. WALKER (Grupo dos Empregadores – UK)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES 936/2001

− Pontos principais: O Comité verifica que, no final da presidência sueca, Malta havia encerrado
provisoriamente dezassete  capítulos negociais. O país cumpre os critérios económicos e sociais
para a adesão definidos em Copenhaga e está em boa posição para figurar entre os primeiros
candidatos a aderir à UE.  Mas perante a falta de um consenso político claro em Malta a respeito
da adesão cabe perguntar se este país está pronto para dar este passo.

•  O Comité assinala que o Governo maltês associa muitas das organizações da sociedade civil
aos debates sobre determinados capítulos, mas faz eco da preocupação destas organizações
pelo volume de informação que devem examinar, amiúde com pouca antecedência, e pela
reduzida divulgação das avaliações sobre as repercussões da adesão à União Europeia.

 
•  O Comité aplaude a intenção do Governo maltês de propor a criação de um Comité

Consultivo Misto UE-Malta.
 
•  Após apontar e discutir áreas de possíveis dificuldades nas futuras negociações, o Comité

destaca o número relativamente elevado de períodos de transição e de derrogações solicitados
por Malta.

 
•  O Comité considera que Malta também deveria poder beneficiar das intervenções do

programa ISPA.
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− Contacto: Nicola Murray

(Tel.: 32 2 546 9628 – e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)

•  A Bulgária na via da adesão
Relator: T. ETTY (Grupo II – NL)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES 931/2001
 
− Pontos principais: A integração pelo governo dos grupos de interesses económicos e sociais na

preparação da Bulgária para a adesão à UE parece, até à data, ter sido bastante modesta. Porém,
não há razões para supor que a Bulgária esteja mais atrasada neste capítulo do que outros países
candidatos. O Comité procurou dar uma descrição concreta e objectiva da situação actual.

•  O CES recomenda a adopção das seguintes medidas por forma a melhorar a situação:

•  O governo deveria:

•  proceder a uma avaliação conjunta com os grupos de interesses económicos e sociais da
qualidade do processo de consulta até à data e extrair conclusões sobre eventuais
melhoramentos no futuro;

 
•  envolver esses grupos não só na elaboração do futuro trabalho legislativo no contexto da

adesão mas também no acompanhamento da aplicação na prática do acervo comunitário;
 
•  assegurar o pleno envolvimento do Conselho Económico e Social na preparação da Bulgária

para a adesão.

•  Os grupos de interesses económicos e sociais deveriam:

•  aproveitar as oportunidades de formação de capacidades oferecidas pelo programa ACCESS
da Comissão Europeia,

•  em estreita cooperação com os seus congéneres comunitários, procurar soluções para os
problemas que a existência de um número elevado de grupos de interesses económicos e
sociais coloca ao envolvimento efectivo da sociedade civil no processo de adesão,

 
•  intensificar o diálogo com os seus congéneres comunitários com vista a melhorarem o seu

contributo para o processo de consulta, em particular sobre os capítulos do acervo que
revistam maior importância, quer para si quer para os grupos de interesses na UE.
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•  A Comissão Europeia deveria:

•  integrar as posições dos grupos de interesses económicos e sociais sobre o progresso realizado
pela Bulgária nos seus futuros relatórios periódicos.

− Contacto: Maarit LAURILA
(Tel.: 32 2 546 9810 – e-mail: Maarit.Laurila@esc.eu.int)

•  As negociações UE-Mercosul: aspectos económicos e sociais
Relator: J. ZUFIAUR (Grupo dos Trabalhadores – E)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES 932/2001

− Pontos principais: O parecer sublinha o interesse do CES e a sua participação activa no
desenvolvimento das relações entre a UE, o MERCOSUL e o Chile, mediante uma aproximação
entre as sociedades civis daquelas regiões. A "dimensão social e a participação da sociedade
civil" são objecto de particular destaque.

•  As relações entre a UE, MERCOSUL e o Chile são encaradas como um novo tipo de relação
entre regiões que constitui uma prioridade estratégica para a UE e que pode servir de modelo
num mundo cada vez mais globalizado e interdependente. Refere-se que, neste contexto, a UE
terá uma primeira oportunidade de pôr em prática as disposições da Agenda Social Europeia,
adoptada pelo Conselho Europeu de Nice (7-9 de Dezembro de 2000) mediante o
fortalecimento da dimensão social das suas relações externas.

•  O CES adianta ainda o seu apoio aos grupos mais vulneráveis da sociedade e à luta contra a
pobreza, no quadro dos acordos existentes que reconhecem a responsabilidade primordial do
Estado na formulação de políticas para esses fins. Por outro lado, espera que a diminuição dos
recursos europeus verificada nos últimos anos não implique uma diminuição do nível de
cooperação efectiva na região.

•  O CES recomenda igualmente uma referência explícita às normas fundamentais do trabalho
constantes da declaração de princípios da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de
1998, como parte do corpo de princípios de base de futuros acordos de associação, juntamente
com "os demais direitos humanos fundamentais e a adesão aos princípios da democracia e do
Estado de direito".

− Contacto: Ellen DURST
(Tel.: 00 32 2 546 9845 – e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)
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5. AMBIENTE E AGRICULTURA

•  Livro verde/Política integrada relativa aos produtos
Relator: A. PEZZINI (Grupo dos Interesses Diversos – I)

− Referência: COM(2001) 68 final – CES 925/2001 

− Pontos principais: O Comité examina o livro verde na óptica da nova abordagem proposta no
programa comunitário de acção em matéria de ambiente, pondo a tónica não só na aplicação dos
instrumentos jurídicos vigentes, mas também na integração das exigências ambientais nas
demais políticas, na participação dos diversos agentes e no carácter voluntário. Considera
tratar-se de um instrumento que vem complementar a estratégia para o “desenvolvimento
sustentável” atentas as suas vertentes económicas e sociais.

•  Relativamente ao papel das partes interessadas (consumidores, ONG, indústria e comércio), o
Comité frisa a importância de organizar acções de formação e educação, lamenta que não se
faça referência aos representantes dos trabalhadores e recomenda que se coloque maior ênfase
nos sectores dos serviços, do turismo e da agricultura, bem como na participação das PME e
no apoio financeiro a estas empresas.

•  O Comité subscreve o ponto de vista da Comissão de que, para promover a qualidade
ambiental, é necessário utilizar as forças do mercado e aplicar o princípio do
"poluidor-pagador" e reclama a redução dos "subsídios com efeito oposto" e a atribuição de
incentivos a todos os que decidam lançar acções voluntárias de aperfeiçoamento contínuo das
características ecológicas dos produtos.

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

•  OCM/Álcool agrícola
Relator: C. WILKINSON (Grupo dos Empregadores – UK)

− Referência: COM(2001) 101 final – 2001/0055 CNS – CES 924/2001

− Pontos principais: Apesar de apoiar sem reservas a melhor informação de mercado e a
instituição de um fórum de discussão sobre essa informação, bem como a necessidade de um
quadro jurídico adequado, o Comité considera que estas exigências poderiam ser satisfeitas de
formas diferentes das sugeridas pela Comissão. O CES salienta que a proposta não torna bem
claro o que o valor acrescentado de uma OCM representaria para os produtores, utilizadores e
consumidores.

Nas suas conclusões, o Comité chama especial atenção para os seguintes aspectos:
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•  qualquer OCM que não inclua disposições para abranger a globalidade do mercado do álcool
(sintético e agrícola) será fatalmente incompleta;

•  caso se institua uma OCM, tornar-se-á necessário um comité de gestão exclusivo;

•  as definições comunitárias de "álcool agrícola" devem ser harmonizadas a fim de evitar
qualquer confusão.

− Contacto: Eleonora DI NICOLANTONIO
(Tel.: 32 2 546 9454 – e-mail: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)

•  Comercialização de sementes e de batatas de semente
Relator: C. SCULLY (Grupo dos Interesses Diversos – IRL)

− Referência: COM(2001) 186 final – 2001/0289 CNS – CES 926/2001

− Pontos principais: A comercialização de sementes a granel traz vantagens para os produtores e
para os multiplicadores, mas o CES manifesta preocupação i) pois é possível que os grandes
produtores dos Estados-Membros que beneficiem de uma derrogação em virtude das alterações
propostas explorem a comercialização a granel de sementes certificadas como vantagem
comercial, e ii) porque o artigo 8º não faz referência ao tamanho do lote de sementes fechado
para comercialização. O CES considera necessário dar garantias suplementares de que um
sistema

simplificado, que pode implicar que o contentor das sementes a granel não esteja necessariamente
hermeticamente fechado, é de molde a garantir a autenticidade das sementes certificadas na entrega.

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

6. MERCADO INTERNO E INVESTIGAÇÃO

•  Emissão de poluentes gasosos e de partículas pelos motores de combustão interna
Relator: P. BARROS VALE (Grupo dos Empregadores – P)

− Referência: COM(2000) 840 final – 2000/0336 COD – CES 920/2001

− Contacto:  João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel.: 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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•  Normas internacionais de contabilidade
Relator: H. BYRNE  (Grupo dos Empregadores – IRL)

− Referência: COM(2000) 80 final – 2000/0044 COD – CES 934/2001

− Pontos principais: O Comité apoia plenamente os objectivos da proposta de regulamento em
apreço de obter um elevado nível de comparabilidade dos mapas financeiros no mercado interno.
Considera que a adopção das NIC (Normas Internacionais de Contabilidade) e a participação
atempada da UE no desenvolvimento das mesmas são o melhor meio de salvaguardar os
interesses europeus.

•  O Comité sublinha a necessidade de prever soluções para satisfazer as necessidades das PME
e de outros organismos que não são imediatamente afectados pela proposta de regulamento e
considera importante que outros requisitos, por exemplo a tributação e a informação dos
trabalhadores, não sejam prejudicados pelas novas propostas.

•  Por fim, o Comité propõe que a UE utilize a sua influência para encorajar o IASB
(International Accounting Standards Board) a estabelecer um diálogo com os seus homólogos
nos EUA no intuito de preparar um eventual quadro internacional comum para a apresentação
de informações financeiras.

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

•  Inovação
Relator: D. DIMITRIADIS  (Grupo dos Empregadores – GR)

− Referência: COM(2000) 567 final – CES 940/2001

− Pontos principais: O parecer do Comité frisa a importância primordial de incentivar as iniciativas
que têm por finalidade apoiar esforços desenvolvidos na Europa a favor da inovação e coloca a
tónica na necessidade de facilitar os processos de financiamento, harmonizar as políticas dos
Estados-Membros e fomentar um quadro regulamentar mais flexível.

•  Apoia vivamente as principais acções do programa, mas considera que os objectivos
estratégicos são demasiado ambiciosos, exigindo forçosamente verbas suplementares.
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•  O Comité sugere várias alterações específicas, mormente:

•  abertura dos programas nacionais de IDT;
•  importância do ensino do saber a todos os níveis;
•  simplificação dos processos da patente europeia;
•  introdução de um "período de protecção do invento" para a publicação dos resultados

científicos;
•  incentivo das PME a transformarem a cultura da empresa no sentido da assunção do risco;
•  criação de fundos europeus de capital de arranque e de capital de risco;
•  criação de centros europeus de excelência em matéria de actividade inovadora;
•  intensificação da mobilidade dos investigadores entre universidades e indústria e atracção de

cientistas de países não membros da UE para lugares de investigação comunitários.

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

•  6º programa-quadro de IDT
Relatores: G. BERNABEI (Grupo dos Empregadores – I) e G. WOLF (Grupos dos Interesses
Diversos – D)

− Referência: COM(2001) 94 final – 2001/0053 COD-0054 CNS – CES 921/2001

− Pontos principais: À guisa de resumo da análise pormenorizada dos objectivos e instrumentos
constantes do programa-quadro proposto, que são fruto dos objectivos estratégicos decididos,
nomeadamente, nos Conselhos Europeus de Lisboa e de Estocolmo, o Comité, no seu parecer,
recomenda:

 
•  um aumento de cerca de 50% no orçamento total da Comunidade Europeia para acções de

IDT&D como objectivo político a médio prazo para o período subsequente ao sexto
programa-quadro, bem como o apelo aos Estados-Membros e ao sector industrial para que
procedam de modo semelhante na parte que lhes compete;

 
•  a reafectação de certos recursos financeiros previstos para o sexto programa-quadro, aliados a

um aumento modesto do orçamento de 17 500 para 18 930 milhões de euros;
 
•  o assegurar da continuidade do actual programa de IDT&D, minimizando os riscos associados à

introdução de novas estruturas e instrumentos não testados;
 
•  a remodelação do sexto programa-quadro em torno de três objectivos principais, tal como a

Comissão propõe, mas reestruturando os três objectivos em torno de cinco grupos de acção;
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•  a introdução de um título específico "ENERGIA e TRANSPORTES" nos domínios temáticos;
 
•  o reforço do programa EURATOM no sentido de tornar a energia nuclear mais segura;
 
•  uma definição mais exaustiva dos novos instrumentos, tais como as redes de excelência, os

projectos integrados e os programas estabelecidos ao abrigo do artigo 169º de acordo com os
princípios da transparência e da igualdade de acesso;

 
•  a harmonização do programa da Comunidade Europeia com os vários programas nacionais;
 
•  a ênfase na necessidade de elevar o nível actual de participação das PME;
 
•  a clarificação dos direitos de propriedade industrial e intelectual ("IPR");
 
•  a combinação de novos instrumentos com outros instrumentos comunitários, tais como os fundos

regionais;
 
•  a ênfase na importância da mobilidade humana.

•  O Comité regista a recente proposta da Comissão sobre cinco programas específicos que versa,
em mais pormenor, sobre os domínios temáticos do 6º programa-quadro e do programa
EURATOM, mas reserva uma avaliação aprofundada sobre as acções temáticas para o seu futuro
parecer sobre esta proposta da Comissão. Deste modo, no tocante às acções temáticas, o parecer
limita as suas observações a uma breve recapitulação, salientando apenas os pontos principais.

− Contacto: Birgit FULAR
(Tel.: 02 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

7. TRANSPORTES

•  Competitividade dos transportes rodoviários
Relator: B. TOSH  (Grupo dos Empregadores – UK)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES 922/2001

− Pontos principais: A UE trata os elementos de tributação disfuncional nos e entre os
Estados-Membros quanto a todas as infra-estruturas e modos de transporte, facilitando, assim, a
criação de uma área de actuação para todos os transportes.

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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•  O CES apela à adopção, a nível comunitário, de regimes fiscais e de cobrança favorecedores
da competitividade, considerando necessário favorecer-se um regime de taxas em detrimento
do actual regime de impostos. Da mesma forma, a instabilidade dos preços gerada por uma
tributação dos combustíveis adstrita ao seu valor provoca perturbações injustificáveis na
economia e na mobilidade e deveria ser atalhada pela adopção de um imposto fixo.

•  A fim de cumprir as obrigações do Protocolo de Quioto, o CES recomenda o
desenvolvimento de um ambiente fiscal que facilite o investimento na investigação ou na
inovação tecnológica para reduzir as emissões de CO2 e os problemas de saturação do tráfego.
Manifesta reservas quanto à proposta de tributação unilateral em especial das emissões CO2
por poder trazer vantagens em termos de custo do transporte a operadores externos.

− O imposto anual sobre os veículos devia distinguir entre tipos de veículos em função do seu
impacto ambiental e da infra-estrutura. As taxas rodoviárias deviam favorecer os veículos
mais "respeitadores da estrada".

 

− Contacto: Robert STEINLECHNER
(Tel.: 32 2 546 8287 – e-mail: robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Cintos de segurança
Relator: G. GARCÍA ALONSO (Grupo dos Empregadores – E)

− Referência: COM(2000) 812 final – 2000/0315 COD – CES 923/2001

− Contacto: Carmen AVELLANER (Tel.: 32 2 546 9794 – e-mail:
Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int)

•  Formação motoristas/transporte rodoviário
Relator: D. KIELMAN  (Grupo dos Empregadores – NL)

− Referência: COM(2001) 56 final – 2001/0033 COD – CES 935/2001

− Pontos principais: O Comité partilha o ponto de vista da Comissão de que importa pôr termo à
situação actual que permite aos motoristas dos veículos de transporte rodoviário de mercadorias
e de passageiros exercerem a sua profissão sem terem seguido qualquer formação profissional.
Está, pois, de acordo com a proposta – pragmática – de tornar obrigatória uma formação inicial
mínima, como já acontece em alguns Estados-Membros.

•  Concorda com a proposta de isentar da formação inicial mínima os motoristas profissionais
que já exerçam a função à data da entrada em vigor da directiva, bem como com a proposta de
que estes motoristas sigam obrigatoriamente uma formação contínua de cinco em cinco anos.

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu
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•  O Comité entende que a Comissão se centra no aspecto quantitativo, isto é, no número
mínimo de horas de formação, e dá atenção insuficiente às normas que devem ser
estabelecidas a nível comunitário para a formação e os exames.

•  Entende, finalmente, que, face às exigências impostas pela Comissão aos formadores, será
muito difícil o seu recrutamento em número suficiente.

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

8. UNIÃO ECONÓMICA E MONETÁRIA, COESÃO ECONÓMICA E SOCIAL

•  Relatório anual do Fundo de Coesão 1999
Relator: A. PEZZINI (Grupo dos Interesses Diversos – I)

− Referência: COM(2001) 822 final – CES 928/2001
 
− Pontos principais: O Comité manifesta satisfação pelos resultados positivos da actividade do

Fundo de Coesão. Salienta, todavia, a necessidade de melhorar a coordenação entre o Fundo de
Coesão e os fundos estruturais, por forma a garantir as sinergias necessárias, e solicita a melhoria
das técnicas de análise económica, tornando as avaliações ex-ante dos projectos mais
satisfatórias.

− Contacto: Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Regulamento financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades
Europeias

Relator: J. BENTO GONÇALVES (Grupo dos Interesses Diversos – P)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES 927/2001
 

− Pontos principais: O Comité formula um juízo globalmente positivo sobre a proposta da
Comissão.

•  Salienta que, numa matéria de grande complexidade técnica e, ao mesmo tempo, de grande
importância prática, como é a regulamentação da vida financeira das Comunidades, será
desejável que os objectivos de eficácia e de flexibilidade sejam alcançados com sucesso, mas
sem sacrificar o igualmente importante objectivo de rigor. É no contexto da compatibilização
destes objectivos que têm de ser entendidas algumas preocupações expressas pelo Tribunal de
Contas.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  Finalmente, expressa o Comité o desejo de que o novo Regulamento Financeiro constitua um
instrumento activo e eficaz para o aprofundamento de caminho de partilha da gestão
financeira das Comunidades com os respectivos Estados-Membros.

− Contacto: Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) comum
Relator: K. WALKER (Grupo dos Empregadores – UK)

− Referência: COM(2001) 83 final – CES 930/2001

− Pontos principais: O Comité aprova a proposta da Comissão, recomendando que se tenha na
devida conta a situação específica das regiões insulares e ultraperiféricas que, pela sua natureza
intrínseca, se encontram isoladas fisicamente do resto do território da Comunidade.

− Contacto: Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Estatísticas estruturais das empresas
Relator: J. BENTO GONÇALVES (Grupo dos Interesses Diversos – P)

− Referência: COM(2001) 38 final – CES 929/2001

− Contacto: Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

_______________

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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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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PERIODO DE SESSÕES DE 02 A 05 DE JULHO DE 2001

Estrasburgo

Repertório das
resoluções e decisões aprovadas,

temas debatidos em sessão e seguimento dado
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POST-SESSION.VIEW
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oeuvre d'art - droit de suite
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d'énergie renouvelables
marge de solvabilité
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d'assurance vie;

d'assurance non-vie
bateaux de plaisance
instruments de mesure
institutions de retraite professionnelle
internet de premier niveau ".EU"
spectre radioélectrique
comptes trimestriels non financiers

des administartions publiques
médicaments à usage humain;

médicaments vétérinaires;
Amérique latine - Asie

aide aux populations déracinées
stratègie d'aménagement

intégré

codécison

cabillaud en mer d'Irlande
gestion des prgrammes

 communautaires - agences
R.F de Yougoslavie

assistance macrofinancière
BCE- réserves obligatoires

mines antipersonnel
mines terrestres antipersonnel
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plantes fouragères;
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Travaux législatifs
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programme d'activité de la présidence BE
OACI- transport aérien et environnement
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nationales en faveur
des pensions sûres

et durables
situation dans

l'ARY de Macédoine

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

application de la directive 94/45
consultation de travailleurs
droits de l'homme

rapport sur l'année 2000
égalité hommes femmes programme pour 2001
BCE rapport sur l'année 2000
passage à l'Euro
sécurité des activités minières
résolution extrajudiciaire des litiges de consommation
protection juridique des victimes d'accidents
programmes d'orientation
pour les flottes de pêche
sommet du G8
bonifications d'intérêts sur les prêts

accordés par la BEI aux PME

Rapports requérant l'avis du PE

conférence de Bonn
sur le changement climatique

Questions orales

peine de mort dans le monde
droits de l'enfant - session spéciale de l'AG de l'ONU
libertés des religieuses au Viêt-nam
Afrique du Sud

R.D du Congo
exploitation illégale

des ressources naturelles
Belarus-Biélorussie
Pérou - tremblement de terre
Beijing - candidature aux JO 2008
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Contrôle politique

projets de budgets
BRS 3 et 4/2001

Budget 2002 procédure de concertation
état des ressources propres de l'Union

Travaux budgétaires

nouveaux marchés européens
demande de consultation du CES
accord interinstitutionnel sur la

technique de la refonte
des actes juridiques

Décisions diverses

Session JUILLET 2001 Strasbourg
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le globe en séance

bilan de la présidence suédoise

Programme d'activités de la présidence belge

Passage à l'Euro

Vietnam: Libertés religieuses

Beijing: candidature aux JO 2008

Pérou: tremblement de terre

Afrique du Sud: état de la situationR.D. du Congo: exploitation
illégale des ressources naturelles

Belarus/Biélorussie: état de la situation

Amérique latine / Asie: aide aux
populations déracinées

Tanzanie : situation des réfugiés burundais

Budget: BRS 3 et 4/2001 - procédure de concertation budget 2002
- état des ressources propres de l'UE
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POST-SESSION.LEG
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Actividade legislativa

I. Processos legislativos

Legenda:
***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

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao direito
de sequência em benefício do autor de obra de arte original

DELE 1996/0085
A5-0235/2001

Zimmerling

COD ***III projecto comum aprovado 03-Jul-01 …/… Bolkestein 02/07/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às ofertas
públicas de aquisição

DELE 1999/0341
A5-0237/2001

Lehne

COD ***III rejeitado 04-Jul-01 …/… Bolkestein 03/07/01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
acção na luta contra as minas terrestres antipessoal nos países em
desenvolvimento

AFET 2000/0062
C5-0247/2001

sob forma de carta

COD ***II pos. comum aprovada 04-Jul-01 sem relatório sem relatório

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
promoção da electricidade produzida a partir de fontes renováveis
de energia no mercado interno da electricidade

ITRE 2000/0116
A5-0227/2001

Rothe

COD ***II pos. comum alterada 04-Jul-01 …/… Loyola de Palacio
03/07/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 79/267/CEE do Conselho relativamente aos requisitos em
matéria de margem de solvência aplicáveis às empresas de seguro
de vida

ECON 2000/0249
A5-0211/2001

Ettl

COD ***I prop. legislativa alterada 04-Jul-01 …/… Bolkestein 03/07/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 73/239/CEE do Conselho relativamente aos requisitos em
matéria de margem de solvência aplicáveis às empresas de seguro
não vida

ECON 2000/0251
A5-0212/2001

Ettl

COD ***I prop. legislativa alterada 04-Jul-01 …/… Bolkestein 03/07/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho respeitante às
actividades das instituições de realização de planos de pensões
profissionais

ECON 2000/0260
A5-0220/2001

Karas

COD ***I prop. legislativa alterada 04-Jul-01 …/… Bolkestein 03/07/01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às
contas não financeiras trimestrais das administrações públicas

ECON 2001/0056
A5-0242/2001
Randzio-Plath

COD ***I prop. legislativa aprovada 03-Jul-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

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece
um código comunitário relativo aos medicamentos para uso
humano (versão codificada)

JURI 1999/0134
C5-0763/2000

Beysen

COD ***I prop. legislativa aprovada 03-Jul-01 sem relatório sem relatório

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece
um código comunitário relativo aos medicamentos veterinários
(versão codificada)

JURI 1999/0180
C5-0550/2000

Beysen

COD ***I prop. legislativa aprovada 03-Jul-01 sem relatório sem relatório

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos
instrumentos de medição

ITRE 2000/0233
A5-0221/2001

Grönfeld Bergman

COD ***I prop. legislativa alterada 03-Jul-01 sem debate sem debate

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
implementação do domínio de topo ".EU" na Internet

ITRE 2000/0328
A5-0226/2001

Flesch

COD ***I prop. legislativa alterada 04-Jul-01 …/… Liikanen 03/07/01

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um
quadro regulamentar para a política do espectro de
radiofrequências na Comunidade Europeia

ITRE 2000/0187
A5-0232/2001

Niebler

COD ***I prop. legislativa alterada 05-Jul-01 …/… Liikanen 03/07/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 94/25/CE relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-
Membros respeitantes às embarcações de recreio

ENVI 2000/0262
A5-0218/2001

Callanan

COD ***I prop. legislativa alterada 05-Jul-01 …/… Liikanen 05/07/01

Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho
relativamente à execução da gestão integrada da zona costeira na
Europa

ENVI 2000/0227
A5-0219/2001

McKenna

COD ***I prop. legislativa alterada 05-Jul-01 …/… Schreyer 04/07/01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às
acções no domínio da ajuda às populações desenraizadas nos
países em desenvolvimento da América Latina e da Ásia

DEVE 2000/0338
A5-0228/2001

Carrilho

COD ***I prop. legislativa alterada 05-Jul-01 …/… Patten 05/07/01

Decisão do Conselho relativa à atribuição de uma ajuda
macrofinanceira a favor da República Federal da Jugoslávia

AFET 2001/0112
A5-0244/2001

Brok

CNS * prop. legislativa alterada 05-Jul-01 …/… Solbes Mira
04/07/01

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

AFET 2000/0062
C5-0053/2001

sob forma de carta

CNS * prop. legislativa aprovada 04-Jul-01 sem relatório sem relatório

Regulamento do Conselho que define o estatuto das agências de
execução encarregadas de determinadas tarefas relativas gestão
dos programas comunitários

CONT 2000/0337
A5-0216/2001

Bourlanges

CNS * prop. legislativa alterada 05-Jul-01 …/… Schreyer 04/07/01
Fischler 05/07/01

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º
2531/98 do Conselho de 23 de Novembro de 1998 relativo à
aplicação de reservas mínimas obrigatórias pelo Banco Central
Europeu

ECON 2001/0805
A5-0246/2001
Randzio-Plath

CNS * prop. legislativa aprovada 04-Jul-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

Directiva do Conselho que altera as Directivas 66/401/CEE,
66/402/CEE e 66/403/CEE relativas à comercialização de
sementes de plantas forrageiras, de sementes de cereais e de
batatas de semente

AGRI 2001/0089
C5-0163/2001

sob forma de carta

CNS * prop. legislativa aprovada 04-Jul-01 sem relatório sem relatório

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº
2549/2000 que estabelece medidas técnicas suplementares para a
recuperação da unidade populacional de bacalhau no mar da
Irlanda (divisão CIEM VII a)

PECH 2001/0083
A5-0213/2001

Nicholson

CNS * prop. legislativa aprovada 05/07/2001 …/… Fischler 05/07/01
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II. Alterações legislativas

Os dados numéricos relativos à repartição das alterações aprovadas em sessão são estabelecidos de acordo com os critérios consignados no Acordo
Interinstitucional sobre as directrizes comuns em matéria de qualidade de redacção da legislação comunitária, JO C 73 de 17 de Março de 1999.
A coluna "Aspectos particulares das alterações aprovadas" indica se, nas alterações aprovadas, são tratadas as seguintes questões:  L: base jurídica, :Carta dos direitos fundamentais, ΑΩ: aspectos temporais,
<=>:comitologia, €: incidência orçamental, i-PE: direito de informação, [X]: luta antifraude. Quando surge o símbolo "e.a", tal significa que as alterações aprovadas se podem referir aos princípios do Tratado, a
outros actos em vigor, à organização do processo, a aspectos de redacção de texto, etc.

Número absoluto de alt.
aprovadas

Alterações aprovadas, repartidas segundo a estrutura do actoTítulo Ref. do dossier
commPARL
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Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
promoção da electricidade produzida a partir de fontes
renováveis de energia no mercado interno da electricidade

2000/0116
ITRE
Rothe

A5-0227/2001
COD ***II

10 0 9 0 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 i-PE

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 79/267/CEE do Conselho relativamente aos
requisitos em matéria de margem de solvência aplicáveis às
empresas de seguro de vida

2000/0249
ECON

Ettl
A5-0211/2001

COD ***I

24 0 24 0 2 18 0 0 2 1 0 1 0 2 ΑΩ
<=>
i-PE

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 73/239/CEE do Conselho relativamente aos
requisitos em matéria de margem de solvência aplicáveis às
empresas de seguro não vida

2000/0251
ECON

Ettl
A5-0212/2001

COD ***I

23 0 23 0 2 17 0 0 2 0 2 0 0 2 <=>
i-PE

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho respeitante
às actividades das instituições de realização de planos de
pensões profissionais

2000/0260
ECON
Karas

A5-0220/2001
COD ***I

97 16 99 1 30 36 7 2 4 0 18 1 0 5 ΑΩ
<=>
[X]
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Número absoluto de alt.
aprovadas

Alterações aprovadas, repartidas segundo a estrutura do actoTítulo Ref. do dossier
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Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos
instrumentos de medição

2000/0233
ITRE

Grönfeld Bergman
A5-0221/2001

COD ***I

29 0 29 0 5 8 3 0 0 2 3 0 8 8 ΑΩ

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
à implementação do domínio de topo ".EU" na Internet

2000/0328
ITRE

Flesch
A5-0226/2001

COD ***I

40 0 39 0 8 19 1 0 5 2 3 1 0 1 ΑΩ
<=>
i-PE

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um
quadro regulamentar para a política do espectro de
radiofrequências na Comunidade Europeia

2000/0187
ITRE

Niebler
A5-0232/2001

COD ***I

19 5 23 0 12 6 0 0 5 0 0 0 0 1 <=>
i-PE

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 94/25/CE relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos
Estados-Membros respeitantes às embarcações de recreio

2000/0262
ENVI

Callanan
A5-0218/2001

COD ***I

42 5 42 0 5 14 0 0 3 0 1 0 19 6 ΑΩ
<=>
i-PE

Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho
relativamente à execução da Gestão Integrada da Zona
Costeira na Europa

2000/0227
ENVI

McKenna
A5-0219/2001

COD ***I

43 0 40 0 15 20 0 0 5 0 0 0 0 0 ΑΩ
i-PE

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
às acções no domínio da ajuda às populações
desenraizadas nos países em desenvolvimento da América
Latina e da Ásia

2000/0338
DEVE

Carrilho
A5-0228/2001

COD ***I

31 0 31 0 12 15 1 0 1 0 2 0 0 4 ΑΩ
€

[X]
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Número absoluto de alt.
aprovadas

Alterações aprovadas, repartidas segundo a estrutura do actoTítulo Ref. do dossier
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Decisão do Conselho relativa à concessão de assistência
macrofinanceira à República Federativa da Jugoslávia

2001/0112
AFET
Brok

A5-0244/2001
CNS *

19 0 19 0 11 3 0 0 5 0 0 0 0 L
ΑΩ
<=>
i-PE

Regulamento do Conselho que define o estatuto das
agências de execução encarregadas de determinadas
tarefas relativas à gestão dos programas comunitários

2000/0337
CONT

Bourlanges
A5-0216/2001

CNS *

226 0 22 0 6 4 0 0 8 4 0 0 0 1 ΑΩ
€

<=>
i-PE



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS114

Boletim 03.09.2001 - PT - PE 304.998

III. Propostas legislativas : aspectos da programação, financeiros e de comitologia

Título Ref. do
dossier
Compet.

Matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Aspectos financeiros Programação
legislativa

Comitologia

Iniciativa do Reino da Bélgica e do Reino da
Suécia tendo em vista a aprovação de uma
decisão do Conselho que alarga o mandato da
Europol às formas graves de criminalidade
internacional enumeradas no Anexo da
Convenção Europol

2001/0817
LIBE

Alargar o campo de acção da Europol na
luta contra as formas graves de
criminalidade internacional. A aprovação
desta decisão terá como consequência a
revogação da Decisão do Conselho, de
29 de Abril de 1999, que torna o mandato
da Europol extensivo à falsificação de
moeda e de meios de pagamento.

nada acção fora do
programa legislativo

2001

nada

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera a Directiva 92/6/CEE do Conselho
relativa à instalação e utilização de dispositivos de
limitação de velocidade para certas categorias de
veículos a motor na Comunidade - Volume II

2001/0135
RETT

A presente proposta tem por objectivo
alargar o âmbito de aplicação da
Directiva 92/6/CEE por forma a prever a
instalação de dispositivos de limitação da
velocidade nos veículos das categorias
M2 e M3 com um peso máximo inferior a
10 toneladas (autocarros) e da categoria
N2 (veículos pesados com peso máximo
superior a 3,5 toneladas).

nada acção prorrogada e
validada no

programa legislativo
2001

nada

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo à cooperação administrativa no
domínio do imposto sobre o valor acrescentado

2001/0133
ECON

A presente proposta cria um quadro
jurídico único que define regras claras e
vinculativas que regem a cooperação
entre os Estados-Membros. Propõe-se,
por um lado, o reforço das disposições
jurídicas do Regulamento 218/92/CEE e,
por outro, a inclusão das disposições da
Directiva 77/799/CEE.

A adopção deste regulamento, cujo
objectivo é reforçar a cooperação
entre as administrações fiscais dos
Estados-Membros em matéria de
IVA, repercurtir-se-á positivamente
nas receitas do orçamento
comunitário.

acção prorrogada e
validada no

programa legislativo
2001

Esta proposta introduz um comité
de regulamentação (artigo 40º) a
título da decisão comitologia
1999/0468

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera a Directiva 77/799/CEE do Conselho
relativa à assistência mútua das autoridades
competentes dos Estados-Membros no domínio
dos impostos directos e indirectos

2001/0134
ECON

A presente proposta não se destina de
forma alguma a modificar as obrigações
dos contribuintes nem as regras relativas
à aplicação da legislação sobre o IVA; o
seu único objectivo é adaptar a
cooperação administrativa aos desafios
do mercado interno e, nesta óptica, dotar
as administrações fiscais de um quadro
jurídico simples e eficaz para combater
as fraudes (ver igualmente dossier
2001/0133).

ver dossier 2001/0133 acção prorrogada e
validada no

programa legislativo
2001

Esta proposta não faz referência à
comitologia a título da Decisão
1999/468/CEE; no entanto, a
Directiva 77/799/CEE prevê no
seu artigo 9º um comité que crie
um mecanismo de consultas entre
as autoridades competentes dos
Estados-Membros, por um lado, e
de informação da Comissão, por
outro.
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Título Ref. do
dossier
Compet.

Matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Aspectos financeiros Programação
legislativa

Comitologia

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera o Regulamento (CE) nº
685/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 4 de Abril de 2001, a fim de prever a repartição
entre os Estados-Membros das autorizações
recebidas no âmbito do acordo entre a
Comunidade Europeia e a Roménia que
estabelece determinadas condições para o
transporte rodoviário de mercadorias e a
promoção do transporte combinado

2001/0138
RETT

A presente proposta tem por objectivo,
por razões de coerência, homogeneizar
as regras que regem a repartição, a
gestão e a atribuição das autorizações
que acompanham o transporte rodoviário
de mercadorias.

nada acção fora do
programa legislativo

2001

nada

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera o Regulamento (CE) nº
577/98 do Conselho relativo à organização de um
inquérito por amostragem às forças de trabalho na
Comunidade

2001/0127
EMPL

A presente proposta procede à
actualização do instrumento jurídico em
vigor na sequência da adopção do plano
de acção sobre as necessidadas da UEM
em termos de estatística.

nada nova acção incluída
no programa

legislativo 2001

Esta proposta faz referência ao
Comité do Programa Estatístico
instituido pelo artigo 1º da Decisão
do Conselho n° 89/382/CEE com
prerrogativas de um comité de
regulamentação a título da
Decisão 1999/468/CE;

Regulamento (CEE) nº 95/93 do Conselho, de 18
de Janeiro de 1993, relativo às normas comuns
aplicáveis à atribuição de faixas horárias nos
aeroportos da Comunidade

2001/0140
RETT

A presente proposta procede à
actualização das disposições que regem
as normas comuns aplicáveis à
atribuição das faixas horárias nos
aeroportos, no seguimento das
conclusões do Conselho Europeu de
Estocolmo de 23/24 de Março de 2001).

nada nova acção incluída
no programa

legislativo 2001

Esta proposta introduz um comité
de regulamentação (artigo 13º) a
título da decisão “comitologia”
1999/0468.

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera, a favor dos assistentes
parlamentares europeus, 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

2001/0137
JURI

A presente proposta visa a criação de
disposições que permitam uma
identificação fácil e inequívoca da
legislação relativa à segurança social
que abrange a situação dos assistente
parlamentares europeus; visa igualmente
garantir a estes últimos uma cobertura
social adequada, introduzindo a cláusula
do direito de opção quanto à legislação
de segurança social susceptível de lhes
ser aplicada.

nada acção fora do
programa legislativo

2001

nada
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Título Ref. do
dossier
Compet.

Matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Aspectos financeiros Programação
legislativa

Comitologia

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece um programa de acção
comunitário para a promoção das organizações
não governamentais com actividades
essencialmente no domínio da protecção do
ambiente - Volume II

2001/0139
ENVI

A presente proposta visa a criação de um
programa de incentivo das ONG cujas
actividades incidem essencialmente no
domínio da defesa do ambiente a nível
europeu e contribuem, ou têm
capacidade para contribuir, para o
desenvolvimento e a aplicação da
política e da legislação comunitárias no
domínio do ambiente em todas as
regiões da Europa.

A execução deste programa no
período 2002-2006 terá uma
incidência financeira estimada em 32
milhões €;

acção fora do
programa legislativo

2001

Esta proposta não faz referência à
comitologia a título da Decisão
1999/468/CEE; no entanto, é de
notar que as ONG com actividades
no domínio da defesa do ambiente
fazem parte de grupos de peritos e
de comités criados pelas
instituições comunitárias tendo em
vista a preparação e a execução
das políticas, das iniciativas e dos
programas comunitários.

Decisão do Conselho relativa à conclusão do
Acordo entre a Comunidade Europeia e a
Roménia que estabelece determinadas condições
para o transporte rodoviário de mercadorias e a
promoção do transporte combinado

2001/0032
RETT

A presente proposta, respeitante à
conclusão de um acordo com a Roménia
formulado à semelhança de acordos
praticamente idênticos já assinados com
a Bulgária e a Hungria, destina-se a
facilitar o trânsito através dos territórios
das partes contratantes, nomeadamente
mediante a troca de autorizações de
trânsito para o transporte rodoviário de
mercadorias.

Esta proposta acarreta unicamente
despesas de funcionamento com o
financiamento das reuniões do
Comité Misto CEE-Roménia.

acção fora do
programa legislativo

2001

nada

Decisão do Conselho que estabelece um
programa de acção em matéria de formação, de
intercâmbios e de assistência para a protecção do
euro contra a falsificação da moeda (programa
"PÉRICLES")

2001/0105
LIBE

A presente proposta de programa
comunitário visa proteger o euro contra a
falsificação da moeda através de um
certo número de medidas (ver artigo 3º
da proposta ). Toma em consideração os
aspectos transnacionais e
pluridisciplinares e estabelece como
prioridade a garantia da convergência do
conteúdo das acções para que, com
base na reflexão sobre as melhores
práticas, se possa assegurar um grau de
protecção equivalente no respeito das
tradições específicas de cada
Estado-Membro.

O montante de referência financeira
para a execução do programa no
período 2002-2005 foi estimado em
4 milhões €.

nova acção incluída
no programa

legislativo 2001

Esta proposta não faz referência à
Decisão 1999/468 "comitologia";
refere, no entanto, o comité
consultivo para a coordenação no
domínio da luta contra a fraude,
atribuindo-lhe competências para
todas as questões relativas à
avaliação das necessidades em
termos de protecção do euro
contra a falsificação da moeda, em
particular no que respeita à
formação, através do Grupo  de
Peritos "Falsificação do euro”,
nomeadamente para a aplicação
do presente programa e a
participação dos países
candidatos à adesão.
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Título Ref. do
dossier
Compet.

Matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Aspectos financeiros Programação
legislativa

Comitologia

Decisão do Conselho relativa à extensão dos
efeitos da Decisão que estabelece um programa
de acção em matéria de formação, de
intercâmbios e de assistência para a protecção do
euro contra a falsificação da moeda (programa
"PÉRICLES") aos Estados-Membros que não
adoptaram o euro como moeda única

2001/0106
LIBE

ver dossier 2001/0105 ver dossier 2001/0105 nova acção incluída
no programa

legislativo 2001

ver dossier 2001/0105

Decisão do Conselho relativa a uma segunda
contribuição da Comunidade Europeia para o
Banco Europeu para a Reconstrução e o
Desenvolvimento, destinada ao Fundo de
Protecção de Chernobil - Volume III

2001/0113
BUDG

A presente proposta diz respeito à
segunda contribuição de 100 milhões de
euros anunciada pela Comunidade por
ocasião da segunda Conferência dos
Doadores, realizada em Julho de 2000,
em Berlim; esta contribuição será regida
pelas condições definidas nos artigos 1º
e 3º da Decisão 98/381/CE do Conselho
de 5 de Junho de 1998.

O custo desta acção será financiado
a partir da rubrica orçamental
relativa ao fundo para a construção
de um sarcófago de protecção em
Chernobil. A transferência de 25
milhões € a título da contribuição
2001 será efectuada a partir da
rubrica orçamental B7-520 para a
rubrica orçamental existente relativa
ao fundo em questão.

acção prorrogada e
validada no

programa legislativo
2001

nada

Decisão do Conselho: 2003, Ano Europeu das
Pessoas com Deficiências

2001/0116
EMPL

A presente proposta compreende os 6
objectivos adoptados para o “Ano
Europeu das Pessoas com Deficiências";

A dotação financeira foi estimada em
12 milhões €, a imputar à rubrica
orçamental B5-806.

nova acção incluída
no programa

legislativo 2001

O artigo 6º da proposta prevê um
comité de consulta a título do
artigo 3º da Decisão
1999/468/CEE "comitologia".
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Título Ref. do
dossier
Compet.

Matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Aspectos financeiros Programação
legislativa

Comitologia

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa ao prospecto a publicar em caso de oferta
pública de valores mobiliários ou da sua admissão
à negociação

2001/0117
ECON

A presente proposta visa a harmonização
das exigências relativas ao
estabelecimento, ao controlo e à difusão
do prospecto a publicar em caso de
oferta pública de valores imobiliários ou
da sua admissão à negociação. A
directiva aplica-se, portanto, aos valores
imobiliários oferecidos ao público ou
admitidos à negociação num mercado
regulamentado, na acepção da directiva
relativa aos serviços de investimento
(93/22/CEE - DSI), o que representa uma
mudança considerável em relação ao
sistema em vigor, baseado na Directiva
80/390/CEE, relativa ao prospecto a ser
publicado para a admissão à cotação
oficial de valores mobiliários numa bolsa
de valores, e na Directiva 89/298/CEE,
relativa ao prospecto a publicar em caso
de oferta pública de valores mobiliários.
A adopção desta directiva implicará a
revogação da Directiva 80/390/CEE, com
as modificações introduzidas pelas
Directivas 82/148/CEE, 87/345/CEE,
90/211/CEE e 94/18/CE, e da Directiva
89/298/CEE.

nada acção prorrogada e
validada no

programa legislativo
2001

O artigo 22º faz referência ao
Comité dos Valores Mobiliários (a
seguir designado "o comité"). Este
comité tem por função prestar
assistência à Comissão no
exercício das suas competências
de nível 2 (comitologia) ("caso
Lamfalussy"); ver também dossier
2001/0118.

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa às operações de iniciados e à
manipulação de mercado (abusos de mercado)

2001/0118
ECON

A presente proposta visa garantir a
integridade dos mercados financeiros
europeus, estabelecer e pôr em prática
normas comuns de luta contra os abusos
de mercado em toda a Europa e reforçar
a confiança dos investidores nestes
mercados.
A adopção desta directiva implicará a
revogação da directiva relativa às
operações de iniciados.

nada acção prorrogada e
validada no

programa legislativo
2001

O artigo 17º faz referência ao
Comité Europeu dos Valores
Mobiliários ("caso Lamfalussy"); a
Comissão justifica a sua proposta
invocando a necessidade de ter
em conta os novos elementos na
aplicação da presente directiva,
para elaborar as medidas de
execução necessárias a fim de
garantir condições de concorrência
equitativas aos agentes
económicos e reforçar a
cooperação entre as autoridades
competentes.
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Título Ref. do
dossier
Compet.

Matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Aspectos financeiros Programação
legislativa

Comitologia

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos
Estados-Membros em matéria de publicidade e
patrocínio aos produtos do tabaco

2001/0119
JURI

A presente proposta visa regulamentar a
publicidade aos produtos do tabaco, bem
como o patrocínio neste domínio, com
excepção da publicidade na televisão,
que já é objecto de outras
regulamentações comunitárias.
Estabelece igualmente, na medida
necessária à realização do mercado
interno, as regras relativas à publicidade
ao tabaco difundida através dos serviços
da sociedade da informação e a
distribuição gratuita de produtos do
tabaco, susceptível de prejudicar as
presentes disposições.
Esta directiva destina-se a substituir a
Directiva 98/43/CE, de 6 de Julho de
1998, que foi anulada pelo Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias.

nada nova acção incluída
no programa

legislativo 2001

nada

Decisão do Conselho relativa à adesão da
Comunidade à Comissão do Codex Alimentarius

2001/0120
ENVI

A presente proposta visa a plena adesão
da Comunidade Europeia ao Codex
Alimentarius, o que permitirá contribuir
para o reforço da coerência entre as
normas, orientações ou recomendações
e outras disposições adoptadas pela
Comissão do Codex Alimentarius e as
outras obrigações internacionais
pertinentes da Comunidade Europeia.

nada acção prorrogada e
validada no

programa legislativo
2001

nada

Decisão do Conselho relativa à concessão de uma
garantia da CE ao Banco Europeu de
Investimento em caso de perdas resultantes de
um empréstimo especial destinado a projectos
ambientais seleccionados na bacia russa do Mar
Báltico, no âmbito da Dimensão Setentrional

2001/0121
BUDG

A presente proposta visa a
implementação de uma acção especial
que consiste em conceder uma garantia
da CE ao BEI em caso de perdas
resultantes de empréstimos destinados a
projectos ambientais seleccionados na
bacia russa do Mar Báltico.

Esta garantia cobrirá os
empréstimos concedidos pelo BEI
caso a caso, no limite de 100
milhões €; terá um impacto total de
5,85 milhões € no fundo de garantia
para as acções externas.

acção fora do
programa legislativo

2001

nada
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Título Ref. do
dossier
Compet.

Matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Aspectos financeiros Programação
legislativa

Comitologia

Decisão do Conselho que altera a Decisão
97/413/CE do Conselho relativa aos objectivos e
às normas de execução para a reestruturação do
sector das pescas da Comunidade, no período
compreendido entre 1 de Janeiro de 1997 e 31 de
Dezembro de 2001, a fim de alcançar, numa base
sustentável, o equilíbrio entre os recursos e a sua
exploração

2001/0128
PECH

ver dossier 2001/0129 ver dossier 2001/0129 acção fora do
programa legislativo

2001

ver dossier 2001/0129

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CE) nº 2792/1999 do Conselho que
define os critérios e condições das acções
estruturais no sector das pescas

2001/0129
PECH

A presente proposta visa a actualização
das disposições em vigor por forma a ter
em conta, nomeadamente, a
necessidade de garantir a coerência
entre a política de reestruturação do
sector e o resto da política comum da
pesca até 31 de Dezembro de 2002.

nada acção fora do
programa legislativo

2001

A proposta não aborda a questão
da comitologia; no entanto, o
Regulamento 2792/1999 prevê
dois comités: um comité consultivo
e um comité de gestão, os quais
não são actualizados a título da
presente proposta.

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CE) nº 1493/1999 que estabelece a
organização comum do mercado vitivinícola

2001/0132
AGRI

A presente proposta visa facilitar a
transição para os novos regimes de
reestruturação das vinhas e a aplicação
de uma política de substituição das
gerações no sector vitivinícola.

A presente proposta não tem
repercussões orçamentais
adicionais; os montantes atribuídos
aos Estados-Membros produtores
não são modificados.

acção fora do
programa legislativo

2001

A proposta não aborda a questão
da comitologia; no entanto, o
Regulamento 1493/99 prevê um
comité de gestão cuja actualização
nos termos da Decisão 468/1999
"comitologia" está prevista no
dossier em apreciação
CNS/2001/0055 (relatório Ayuso
Gonzalez, programado para o
período de sessões de Dezembro
de 2001).
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Título Ref. do
dossier
Compet.

Matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Aspectos financeiros Programação
legislativa

Comitologia

Regulamento do Conselho relativo ao
desenvolvimento da segunda geração do Sistema
de Informação de Schengen (SIS II)

2001/0818
LIBE

A presente proposta visa, através do
desenvolvimento da segunda geração do
Sistema de Informação de Schengen
(SIS II), utilizar a mais recente evolução
no domínio das tecnologias da
informação e permitir a integração de
novas funções.
Esta proposta insere-se no âmbito da
extensão do acervo de Schengen e é
abrangida pelas disposições do artigo 1º
da Decisão 1999/437/CE do Conselho,
de 7 de Maio de 1999, relativa a
determinadas regras de aplicação do
Acordo celebrado pelo Conselho da
União Europeia com a República da
Islândia e o Reino da Noruega relativo à
associação dos dois Estados à
execução, à aplicação e ao
desenvolvimento do acervo de
Schengen.

As despesas ocasionadas pelo
desenvolvimento do SIS II ficarão a
cargo do orçamento da União
Europeia, em conformidade com as
conclusões do Conselho de 29 de
Maio de 2001; o presente
regulamento constitui a base
legislativa exigida para permitir a
inscrição no orçamento das
Comunidades das dotações
necessárias para o desenvolvimento
do SIS II e a execução desta parte
do orçamento.
A proposta não é acompanhada de
uma ficha financeira.

acção fora do
programa legislativo

2001

O artigo 6º da proposta refere dois
comités: um comité de gestão e
um comité de regulamentação a
título dos artigos 4º e 7º da
Decisão 1999/468/CE
"comitologia".

Decisão do Conselho relativa ao desenvolvimento
da segunda geração do Sistema de Informação de
Schengen (SIS II)

2001/0819
LIBE

ver dossier 2001/0818 ver dossier 2001/0818 acção fora do
programa legislativo

2001

ver dossier 2001/0818

Decisão do Conselho que determina quais as
disposições da Convenção de 1995 relativa ao
Processo Simplificado de Extradição entre os
Estados-Membros da União Europeia e da
Convenção de 1996 relativa à Extradição entre os
Estados-Membros da União Europeia que
constituem um desenvolvimento do acervo de
Schengen na acepção do Acordo relativo à
associação da República da Islândia e do Reino
da Noruega à execução, à aplicação e ao
desenvolvimento do acervo de Schengen

2001/0820
LIBE

A presente proposta associa a República
da Islândia e o Reino da Noruega à
aplicação das disposições da Convenção
relativa ao Processo Simplificado de
Extradição e de determinadas
disposições da Convenção relativa à
Extradição.

nada acção fora do
programa legislativo

2001

nada
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Trabalhos orçamentais

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

Observações

Situação dos recursos próprios da
União Europeia em 2001

BUDG 2001/2019
A5-0238/2001

HAUG

INI Res. aprovada
05-Juilho-01

…/… Schreyer
04/07/01

Seguimento a dar:
Abertura de um debate durante a Presidência BE tendo em vista a
definição, a médio prazo, de um novo quadro orçamental susceptível
de conduzir a um debate sobre as vantagens de um imposto europeu.
Análise das possibilidades de melhorar o sistema de recolha dos
recursos próprios tradicionais.    

Projectos de orçamento rectificativos e
suplementares nºs 3 e 4/2001
- sobre o projecto de orçamento
rectificativo e suplementar nº 3 da
União Europeia para o exercício de
2001

BUDG 2001/2049
A5-0239/2001

FERBER
HAUG

BUD Aprovação das
ORS 3 e 4 com

alt.
Res. aprovada

com alt.
05-Julho-01

…/… Schreyer
04/07/01

Seguimento a dar:
Alterações 3 e 4 (ORS 3/2001) relativas ao quadro do pessoal nos
domínios ID&T e OLAF e alteração 1 (ORS 4/2001) relativa às
rubricas orçamentais para os Balcãs Ocidentais.

Orçamento para 2002 na perspectiva do
processo de concertação que antecede
a primeira leitura do Conselho

BUDG 2001/2063
A5-0241/2001

COSTA NEVES

BUD Res. aprovada
05-Juilho-01

…/… Schreyer
04/07/01

Seguimento a dar:
Lista das prioridades definidas para as orientações para o orçamento
2002, nomeadamente no que se refere aos seguintes domínios:
agricultura;
pesca;
PESC;
despesas administrativas;
reforma da Comissão;
execução das iniciativas do Parlamento;
"e-learning" e integração social;
acções externas; política de migração e de asilo.
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O Controlo Político

Título Ref. do dossier
Autor

Doc. sessão
Processo

Deliberações em
sessão

Data de aprovação
em sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Resolução extrajudicial de litígios de
consumo (Recomendação 98/257/CE),
conclusões do Conselho Europeu de
Tampere

2000/2209
JURI

A5-0134/2001
INI

Res. comum aprovada
com alt.

03-Julho-01

…/… Byrne
02/07/01

Seguimento a dar:
Introdução de uma carta das melhores práticas a fim de melhorar a
educação e a informação dos consumidores; enumeração dos
parâmetros a reter aquando da execução da rede EJE;

Relatório que contém recomendações à
Comissão sobre uma quinta directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa
ao seguro automóvel e que visa uma
melhor protecção jurídica das vítimas de
sinistros

2000/2126
JURI

A5-0174/2001
INI

Res. aprovada
03-Julho-01

…/… Bolkestein
02/07/01

Seguimento a dar:
Apresentação de uma proposta legislativa relativa ao seguro de
responsabilidade civil resultante da circulação dos veículos automóveis
com vista à protecção jurídica das vítimas de acidentes; prazo: 3 de
Outubro de 2001

Resultados dos programas de orientação
plurianuais para as frotas de pesca no final
de 1999

2001/2056
PECH

A5-0188/2001
COS

Res. aprovada
05-Julho-01

…/… Fischler
05/07/01

Seguimento a dar:
Aprovação de critérios claros e precisos para a medição da capacidade
dos navios e das categorias de frotas de pesca;
respeito das disposições que visam uma redução da frota de pesca a
título dos POP;
Informação da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu sobre as
medidas lançadas;
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Título Ref. do dossier
Autor

Doc. sessão
Processo

Deliberações em
sessão

Data de aprovação
em sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Relatório anual da União Europeia sobre os
direitos do Homem no mundo em 2000 e a
política da União Europeia em matéria de
direitos humanos

2000/2105
AFET

A5-0193/2001
INI

Res. aprovada com alt.
05-Julho-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Seguimento a dar:
definição das prioridades anuais específicas, limitadas e controláveis
neste domínio;
instauração dos mecanismos destinados a controlar e a avaliar os
resultados obtidos em matéria de democratização e de respeito dos
direitos do Homem nos países terceiros;
reflexão intra-institucional em matéria de acompanhamento do dossier
dos direitos do Homem e da democracia, acompanhada de propostas;
elaboração dos procedimentos que permitam um acompanhamento
coordenado e coerente dos casos individuais de violação dos direitos do
Homem através da sua comissão competente e do grupo de trabalho
sobre os direitos do Homem, bem como das delegações
interparlamentares e das comissões parlamentares mistas;
organização com os representantes do Parlamento das pré-sessões do
grupo de trabalho do Conselho sobre os direitos do Homem (COHOM) e
das reuniões na perspectiva da Comissão Anual das Nações Unidas
sobre os direitos do Homem;
acompanhamento dos dossiers relativos aos direitos do Homem pela
unidade de planificação da política e de alerta rápido, e convite ao Alto-
Representante/Secretário-Geral da PESC para informar o PE sobre as
actividades do grupo de trabalho “questões horizontais”;
estabelecimento dos mecanismos de diálogo e de consulta entre as
ONG e as Instituições da UE;
pedido de um relatório preliminar sobre a reforma da gestão da ajuda
externa;
instituir um posto de assistência telefónica e uma caixa de correio
electrónico para as informações relativas ao processo de pedido de
subvenções e organização de seminários relativos ao sistema de
subvenções comunitárias às ONG locais;
análise aprofundada dos entraves à liberdade dos meios de
comunicação social;
suscitar explicitamente a questão das violações dos direitos do Homem
contra a população curda no contexto da parceria para a adesão da
Turquia;
solicita à UE que faça um inquérito para determinar em que medida a
sua política contribui para a abolição do sistema de castas e de
intocáveis na Índia;
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Título Ref. do dossier
Autor

Doc. sessão
Processo

Deliberações em
sessão

Data de aprovação
em sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Segurança da actividade mineira: análise
de acidentes recentes

2001/2005
ENVI

A5-0214/2001
COS

Res. aprovada
05-Julho-01

…/… Schreyer
04/07/01

Seguimento a dar:
Modificação da directiva Seveso II;
Necessidade de uma directiva relativa aos resíduos mineiros que incida
simultaneamente sobre os locais em actividade, os locais afectados e as
descargas;

Relatório sobre os meios para facilitar a
preparação dos agentes económicos para
a passagem ao Euro

2000/2278
ECON

A5-0222/2001
INI

Res. aprovada
04-Julho-01

…/… Solbes Mira
03/07/01

Seguimento a dar:
diferentes medidas práticas para facilitar a passagem ao euro;

Relatório anual 2000 do Banco Central
Europeu

2001/2090
ECON

A5-0225/2001
COS

Res. aprovada com alt.
04-Julho-01

…/… Solbes Mira
03/07/01

Seguimento a dar:
convite do BCE para publicar “um modelo econométrico convivial e um
relatório semestral geral sobre a evolução económica nos diferentes
países da zona euro;
sugestões sobre a natureza do diálogo monetário trimestral com o
Parlamento e sobre uma participação acrescida do Parlamento na
nomeação dos membros do directório do BCE;

Relatório anual sobre a situação dos
direitos fundamentais na União Europeia
(2000)

2000/2231
LIBE

A5-0223/2001
INI

Res. aprovada com alt.
05-Julho-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Seguimento a dar:
Recomendações sobre os meios necessários destinados ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, à Comissão, bem como questões ligadas:
ao direito à vida, à proibição da tortura e dos tratamentos desumanos
(Polícia, prisões, refugiados, menores, internamento psiquiátrico),
proibição da escravatura e dos trabalhos forçados;
à protecção da vida privada e dos dados de carácter pessoal; à
liberdade de pensamento, de consciência e de religião; à liberdade de
expressão e de informação; ao direito de asilo e ao direito dos cidadãos
dos países terceiros; ao respeito da igualdade entre os cidadãos; ao
respeito das condições de trabalho equitativo; à cidadania europeia; à
liberdade de circulação e de residência; ao direito a um processo justo;

Estratégia-quadro para a Igualdade entre
Homens e Mulheres – Programa de
Trabalho para 2001

2001/2089
FEMM

A5-0224/2001
COS

Res. aprovada
03-Julho-01

sem debate sem debate Seguimento a dar:
apresentação de um relatório de avaliação sobre o respeito das
resoluções, recomendações e directivas aprovadas;
propostas de modificação das Directivas 75/117/CEE, 92/85/CEE,
89/391/CEE;
apresentação do programa de trabalho para 2002 até Novembro de
2001;

Estratégia da União Europeia para a
Conferência de Bona sobre as alterações
climáticas

…/…
ENVI

B5-0473/2001
QUO-Conselho/Comissão

Res. aprovada com
alt.05-Julho-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Seguimento a dar:
cooperação estruturada dos participantes do Parlamento Europeu com
os outros participantes da delegação da União Europeia a fim de
reforçar a posição negocial da União Europeia;
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Título Ref. do dossier
Autor

Doc. sessão
Processo

Deliberações em
sessão

Data de aprovação
em sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Relatório do Conselho Europeu de 15 e 16
de Junho em Gotemburgo

…/…
Grupos políticos
B5-0474/2001

declaração
Conselho/Comissão

Res. comum aprovada
com alt.

04-Julho-01

Persson
03/07/01

Wallström
03/07/01

Seguimento a dar:
tomada de posição no tocante às seguintes questões:
alargamento; Irlanda; futuro da União; desenvolvimento sustentável com
pedido do Parlamento Europeu de ser associado à preparação e ao
cumprimento deste processo; relações transatlânticas; PESD;
Médio Oriente; ARYM; Conferência Europeia;

Programa de actividade da Presidência
belga

…/…
Conselho

…/…
Declaração Conselho

…/… Verhofstadt
04/07/01

Prodi
04/07/01

Apresentação do dossier com vista nomeadamente ao Conselho
Europeu de Laeken

Cimeira dos Chefes de Estado e de
Governo dos países do G8

…/…
Comissão

…/…
Declaração Comissão

…/… …/… Patten
05/07/01

Debate em sessão
Apresentação comentada da Agenda da Cimeira, nomeadamente para
as seguintes questões:
- luta contra as doenças transmissíveis;
- questões de desenvolvimento e de gestão da dívida dos países em
desenvolvimento;
- alterações climáticas e protocolo de Quioto;
- conflito balcânico e do Médio Oriente;
- segurança nuclear;
- segurança alimentar

Organização comum dos mercados no
sector das frutas e dos produtos hortícolas

…/…
Grupos políticos
B5-0480/2001

Declaração Comissão

Res. aprovada com alt.
05-Julho-01

…/… Byrne
02/07/01

Seguimento a dar:
em aplicação do artigo 192º do TCE: apresentação das propostas de
melhoria do funcionamento da organização comum dos mercados,
nomeadamente com o objectivo:
de favorecer a concentração da oferta dos agrupamentos de produtores,
não só a nível nacional, mas também a nível comunitário;
reduzir os problemas ligados aos programas e fundos operacionais;
estimular a produção ecológica e de qualidade em conformidade com
critérios mais elevados que os das directivas europeias;
limitar as consequências negativas da conclusão dos acordos
comerciais com os países terceiros;
melhorar a regulação dos mercados;
estabelecer um quadro permanente de medidas de apoio às frutas de
casca e alfarrobas;

Organização da aviação civil internacional -
OACI - transportes aéreos e ambiente

…/…
Comissão

…/…
Declaração Comissão

…/… …/… De Palacio
02/07/01

Insistência nas grandes linhas da comunicação da Comissão
apresentada em Dezembro de 2000, apoiada pelo Conselho
"Transportes";
realce das questões que fazem objecto de abordagens divergentes entre
a UE e os Estados terceiros que participam na OACI;
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Título Ref. do dossier
Autor

Doc. sessão
Processo

Deliberações em
sessão

Data de aprovação
em sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Pena de morte no mundo …/…
Grupos políticos
B5-0484/2001

Debate sobre questões actuais

Res. comum aprovada
com alt.

05-Julho-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimento a dar:
Instauração de um «Dia Europeu contra a pena de morte»;
Utilização integral das rubricas adequadas do orçamento 2001 para a
promoção da democracia e dos direitos do Homem, tratando prioritária e
urgentemente qualquer iniciativa comunitária destinada a obter a
moratória, a abolição da pena capital e o apoio concreto de todas as
organizações não-governamentais que agem nesse sentido;
considerar a abolição da pena de morte e a moratória universal sobre as
penas capitais como um elemento essencial das relações entre a União
Europeia e os países terceiros e ter em conta esta questão aquando de
conclusão de acordos com países terceiros;

Candidatura de Beijing aos Jogos
Olímpicos 2008

…/…
Grupos políticos
B5-0487/2001

Debate sobre questões actuais

RC aprovada
05-Julho-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimento a dar:
definição das linhas directrizes que incluem a obrigação geral dos países
candidatos à organização dos Jogos de respeitarem os direitos do
Homem e os princípios democráticos;

Sessão especial da Assembleia Geral das
Nações Unidas sobre os direitos das
crianças

…/…
Grupos políticos
B5-0483/2001

Debate-Direitos do Homem

Res. comum aprovada
com alt.

05-Julho-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimento a dar:
um conjunto de sugestões a fim de obter resultados concretos na sessão
extraordinária da Assembleia-Geral das Nações Unidas consagrada às
crianças;

Liberdade religiosa no Vietname …/…
Grupos políticos
B5-0482/2001

Debate-Direitos do Homem

RC aprovada
05-Julho-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimento a dar:
Libertação de todos os prisioneiros de consciência e, nomeadamente, do
Muito Venerável Thich Huyen Quang e do Venerável Thich Quang Do,
bem como do padre Nguyen Van Ly;
solicita que a delegação do PE para as relações com os países
membros da ANASE, o Sudeste Asiático e a República da Coreia
programe uma viagem ao Vietname a fim de aí encontrar os
responsáveis religiosos de todas as confissões, em particular os que
foram encarcerados;

África do Sul …/…
Grupos políticos
B5-0489/2001

Debate-Direitos do Homem

RC aprovada
05-Julho-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimento a dar:
convite dos Estados-Membros, da Comissão, do BEI e da Comunidade
Internacional a prestar assistência à África do Sul no quadro dos seus
programas respectivos para a África do Sul, a tomar novas medidas de
prevenção de luta contra a criminalidade e a reforçar as medidas actuais
a fim de reforçar o sentimento de segurança, necessário ao
desenvolvimento económico e a uma sociedade pacífica;
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Título Ref. do dossier
Autor

Doc. sessão
Processo

Deliberações em
sessão

Data de aprovação
em sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Bielorússia …/…
Grupos políticos
B5-0481/2001

Debate-Direitos do Homem

Res. comum aprovada
com alt.

05-Julho-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimento a dar:
convite da troïka parlamentar para a Bielorússia apresentar uma
proposta concertada e unitária relativa à observação das eleições
presidenciais na Bielorússia;
execução de um programa de acção para a Bielorússia, com base no
modelo de que já beneficiam as antigas Repúblicas da Europa de Leste,
tomando em consideração a situação e o ambiente específico desta
República;

Exploração ilegal dos recursos naturais na
República Democrática do Congo

…/…
Grupos políticos
B5-0485/2001

Debate sobre questões actuais

RC aprovada
05-Julho-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimento a dar:
apoio da iniciativa da Presidência belga de dar um estatuto prioritário à
RDC na sua agenda;
Convite do Conselho Europeu para reforçar o diálogo intercongolês

Terramoto no Peru …/…
Grupos políticos
B5-0493/2001

Debate sobre questões actuais

Res. comum aprovada
com alt.

05-Julho-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimento a dar:
Possibilidade de adaptar a ajuda comunitária às verdadeiras
necessidades identificadas após esta catástrofe, na medida em que seja
conhecida a dimensão dos danos

Situação dos Refugiados burundineses na
Tanzânia

…/…
Grupos políticos
B5-0494/2001

Debate sobre questões actuais

Res. aprovada
05-Julho-01

…/… Patten
05/07/01

Seguimento a dar:
Tomada de medidas oportunas para assistir as autoridades da Tanzânia
na sua acção a favor dos refugiados burundineses;

Apoio às estratégias nacionais a favor de
pensões seguras e duradouras através do
método aberto de coordenação

…/…
Comissão

…/…
Comunicação

…/… …/… Diamantopoulo
u 03/07/01

Seguimento a dar:
Apresentação da comunicação da Comissão adoptada em 03/07/2001,
bem como no calendário proposto aos Estados-Membros para a
apresentação das suas estratégias nacionais: prazo: Verão de 2002,
Primeiro processo de avaliação destas estratégias no Conselho Europeu
da Primavera de 2003;

Bonificações de juros aos empréstimos
concedidos pelo BEI às pequenas e médias
empresas

2001/2015
CONT

A5-0215/2001
COS

Res. aprovada
04-Julho-01

sem debate sem debate Seguimento a dar:
Convite do BEI para apresentar ao menos uma vez por ano perante o
Parlamento um relatório de avaliação;
pedido de apresentação pela Comissão do relatório de quitação até 15
de Outubro de 2001;
solicita ao Tribunal de Contas que indique os progressos verificados na
matéria aquando do seu relatório para o exercício de 2000;

Situação na antiga República jugoslava da
Macedónia

…/…
Conselho Comissão

…/…
declaração

Conselho/Comissão

…/… Michel
04/07/01

Patten
04/07/01

Informação sobre a evolução recente do dossier: balanço sobre a
missão da troika ministerial que se deslocou a Skopje;
precisões sobre o alcance do mandato do Sr. Léotard, nomeado
representante especial da União à ARY da Macedónia;
estabelecimento de um paralelismo entre as questões constitucionais
abordadas aquando da missão no local do Sr. Badinter e as questões de
segurança prosseguidas em coordenação com a OTAN.
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Decisões diversas
Título Autor Relator Doc.  sessão Ref. do

dossier
processo Deliberações em

sessão
Conselho

Posição em
sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Acordo interinstitucional para um
recurso mais estruturado à técnica de
reformulação dos actos jurídicos

JURI Palacio
Vallelersund

i

A5-0230/2001 2000/2266 ACI Res. aprovada
03/07/01

sem debate sem debate Seguimento a dar:
Cláusula de entrada em vigor do
acordo: “no dia seguinte à sua
publicação no JO das CE";
Cláusula de avaliação do acordo: 3
anos após a sua entrada em vigor;

Novos mercados europeus abertos e
acessíveis a todos

EMPL …/… …/… 2001/2084 consulta
CES

consulta aprovada
03/07/01

sem debate sem debate Seguimento a dar:
Pedido de consulta do CES
(artigo 52º do Regimento);
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Seguimento dado pela Comissão
I. Textos legislativos
Nos termos do acordo concluído em 17 de Novembro de 1994 entre o Parlamento Europeu e a Comissão sobre o processo de comunicação utilizado por esta última para comunicar o seguimento dado aos textos aprovados em sessão, o
quadro seguidamente apresentado mostra o seguimento dado aos textos aprovados no período de sessões de Maio I, Maio II e Maio III de 2001.
A grelha de análise das alterações legislativas baseia-se no Acordo Interinstitucional sobre a "qualidade de redacção dos textos legislativos", de 22/12/98, e sobre o eventual alcance transversal das mesmas.
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 de 100% indica a aceitação total pela Comissão das alterações aprovadas pelo Parlamento.

Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
dossier
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Observações

Decisão do Parlamento
Europeu e do Conselho que
estabelece um programa
comunitário de acção de
incentivo à cooperação entre
os Estados-Membros em
matéria de luta contra a
exclusão social

2000/0157
EMPL

A5-0155/2001
COD ***II

Não foi
objecto
de alt.

60,00% Não foi
objecto de

alt.

30,00% 0,00% 30,00% Não foi
objecto de

alt.

22,50% 24,00% Atendendo a que as alterações aceites pela
Comissão têm fundamentalmente por objectivo
estabelecer a sua proposta alterada, é pouco
provável que o parecer da Comissão contenha
uma modificação da proposta; o Conselho
retomará provavelmente certas alterações do
PE na sua segunda leitura, provavelmente as
que não colocam ou colocam poucos
problemas à Comissão. É praticamente certo,
todavia, que um certo número de alterações
não serão aceites pelo Conselho,
nomeadamente as que a Comissão já não pode
aceitar (ou seja, sobre o papel do Parlamento, o
reforço do orçamento, o financiamento de
projectos inovadores). A conciliação parece, por
conseguinte, inevitável.
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Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
dossier
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Observações

Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que
estabelece regras para a
prevenção, o controlo e a
erradicação de determinadas
encefalopatias
espongiformes
transmissíveis

1998/0323
ENVI

A5-0118/2001
COD ***II

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

sem
objecto

Sem seguimento, posição comum aprovada

Directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho
relativa à segurança geral
dos produtos

2000/0073
ENVI

A5-0133/2001
COD ***II

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% Não foi
objecto de

alt.

45,00% 38,57% A Comissão aceitar total ou parcialmente cinco
alterações. A proposta será pois alterada. O
novo texto está em preparação;
O Conselho não aceita todas as alterações
aprovadas. A etapa seguinte será, pois, a
conciliação. Foram já preparados
compromissos pela Presidência que receberam
um parecer favorável do COREPER. Poderiam
constituir a base do prosseguimento das
negociações

Directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 1995/53/CE
do Conselho que fixa os
princípios relativos à
organização dos controlos
oficiais no domínio da
alimentação animal e as
Directivas 1970/524/CEE,
1996/25/CE e 1999/29/CE do
Conselho relativas aos
alimentos para animais

2000/0068
ENVI

A5-0136/2001
COD ***II

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

100,00% 100,00% A Presidência sueca conseguiu obter a
unanimidade sobre a resolução do PE e sobre
as alterações à posição comum na reunião do
Conselho “Agricultura” de 19 de Junho de 2001;
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Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
dossier
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Observações

Directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 95/21/CE
do Conselho relativa à
aplicação, aos navios que
escalem os portos da
Comunidade ou naveguem
em águas sob jurisdição dos
Estados-Membros, das
normas internacionais
respeitantes à segurança da
navegação, à prevenção da
poluição e às condições de
vida e de trabalho a bordo
dos navios (inspecção pelo
Estado do porto)

2000/0065
RETT

A5-0140/2001
COD ***II

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

50,00% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

50,00% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

50,00% Em 14 de Junho a Comissão adoptou a sua
proposta alterada tendo em conta as alterações
parcialmente aceitáveis do Parlamento
Europeu;
Esta questão será objecto de conciliação.

Directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 94/57/CE
do Conselho relativa às
regras comuns para as
organizações de vistoria e
inspecção dos navios e para
as actividades relevantes
das administrações
marítimas

2000/0066
RETT

A5-0144/2001
COD ***II

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

50,00% 50,00% Em 14 de Junho, a Comissão adoptou a sua
proposta alterada tendo em conta as alterações
aceitáveis do Parlamento Europeu.

Recomendação do
Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à
mobilidade na Comunidade
de estudantes, formandos,
voluntários, docentes e
formadores

2000/0021
CULT

A5-0115/2001
COD ***II

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

100,00% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

100,00% Não foi
objecto de

alt.

100,00% 100,00% No Conselho Educação de 28 de Maio, foi
obtido um acordo político com vista à adopção
da recomendação por um próximo Conselho;
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Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
dossier
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Observações

Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho
relativo ao acesso do público
aos documentos do
Parlamento Europeu, do
Conselho e da Comissão

2000/0032
LIBE

A5-0318/2000
COR/1COD

***I

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

alt.

Não foi
objecto de

alt.

100,00% Não foi
objecto de

alt.

100,00% 100,00% O Conselho adoptou o regulamento alterado em
28 de Maio de 2001

Directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho que
altera as directivas
78/660/CEE e 83/349/CEE
relativamente às regras de
valorimetria aplicáveis às
contas anuais e
consolidadas de certas
formas de sociedades

2000/0043
JURI

A5-0130/2001
COD ***I

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

100,00% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

100,00% Não foi
objecto de

alt.

100,00% 100,00% A Comissão está de acordo com todas as
alterações que são igualmente apoiadas pelo
COREPER; por conseguinte, não há
necessidade de alterar a proposta;
Em 31 de Maio o Conselho adoptou, em
primeira leitura, a proposta assim alterada pelo
PE.

Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho
relativo às condições de
política sanitária aplicáveis à
circulação sem carácter
comercial de animais de
companhia

2000/0221
ENVI

A5-0125/2001
COD ***I

0,00% 50,00% 50,00% Não foi
objecto de

alt.

0,00% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

100,00% 60,00% Até à data o Conselho não adoptou uma
posição sobre a proposta inicial (COM(2000)
529). Aguarda-se, pois, a posição do Conselho
sobre a proposta alterada. Não é, portanto,
possível nesta fase prever um prazo para a
adopção de uma posição comum.

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

2000/0211
ENVI

A5-0131/2001
COD ***I

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

100,00% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

100,00% 100,00% A Comissão não apresentou por escrito a
proposta alterada;
Esta directiva foi adoptada em primeira leitura
no Conselho “Ambiente” de 7 e 8 de Junho de
2001;

Decisão do Parlamento
Europeu e do Conselho que
estabelece a lista das
substâncias prioritárias no
domínio da política da água

2000/0035
ENVI

A5-0135/2001
COD ***I

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

75,00% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

72,37% 72,50% Parecer da Comissão: publicado em 6 de Junho
de 2000 (COM(2001) 317 final;
O Conselho “Ambiente” de 7 de Junho de 2001
obteve um acordo político sobre uma posição
comum.
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Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
dossier
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Observações

Directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho
relativa à restrição do uso de
determinadas substâncias
perigosas em equipamentos
eléctricos e electrónicos

2000/0159
ENVI

A5-0146/2001
COD ***I

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

26,67% Não foi
objecto de

alt.

100,00% 46,67% Não foi
objecto de

alt.

37,50% 40,00% O parecer da Comissão foi publicado em 6 de
Junho de 2001 (COM (2001) 316);
O Conselho adoptou uma posição comum em 7
de Junho de 2001. Várias alterações do PE não
foram retomadas;

Directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho
relativa aos resíduos de
equipamentos eléctricos e
electrónicos

2000/0158
ENVI

A5-0148/2001
COD ***I

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

58,57% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

55,68% 55,93% O parecer da Comissão foi publicado em 6 de
Junho de 2001 (COM (2001) 315);
O Conselho adoptou a posição comum em 7 de
Junho de 2001. Várias alterações do PE não
foram retomadas;

Decisão do Parlamento
Europeu e do Conselho que
adopta o programa
Comunitário de Acção em
matéria de Ambiente 2001-
2010

2001/0029
ENVI

A5-0175/2001
COD ***I

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

14,76% 0,00% Não foi
objecto de

alt.

8,00% Não foi
objecto de

alt.

46,76% 42,72% O Conselho “Ambiente” de 7 de Junho de 2001
obteve um acordo político sobre uma posição
comum. Em conformidade com o documento da
Comissão, esta posição comum, que retoma
elementos importantes das preocupações
manifestadas pelo Parlamento Europeu, deverá
estar concluída no Outono de 2001.

Directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho que
altera a Directiva
91/671/CEE do Conselho
relativa à aproximação das
legislações dos Estados-
Membros respeitantes ao
uso obrigatório de cintos de
segurança nos veículos de
menos de 3,5 toneladas

2000/0315
RETT

A5-0141/2001
COD ***I

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

100,00% Não foi
objecto de

alt.

80,00% 83,33% Em conformidade com o documento da
Comissão, o texto da Presidência é muito mais
complexo que a proposta original ou a proposta
que retoma a primeira leitura do PE.É evidente
que existe a possibilidade de se obter uma
posição comum na reunião do Conselho
“Transportes” de 28 de Junho. Tendo em conta,
todavia, os pontos de vista actualmente
divergentes do Conselho, por um lado, e da
Comissão, por outro, esta perspectiva é pouco
provável.
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Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
dossier
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Observações

Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (CEE)
nº 881/92 do Conselho
relativo ao acesso ao
mercado dos transportes
rodoviários de mercadorias
na Comunidade efectuados a
partir do ou com destino ao
território de um Estado-
Membro ou que atravessem
o território de um ou vários
Estados-Membros, com vista
à introdução de um
certificado de motorista
uniforme

2000/0297
RETT

A5-0151/2001
COD ***I

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

50,00% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

16,67% 21,43% A Comissão adoptará rapidamente uma
proposta alterada que incorpore as alterações
que aceitou.
Será relativamente difícil encerrar este dossier
na primeira leitura. Parece mais provável que,
na sua posição comum, o Conselho insistirá na
exclusão dos motoristas que são nacionais de
Estados-Membros;
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Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
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Observações

Directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho que
altera a Directiva
76/207/CEE do Conselho
relativa à concretização do
princípio da igualdade de
tratamento entre homens e
mulheres no que se refere ao
acesso ao emprego, à
formação e promoção
profissionais e às condições
de trabalho

2000/0142
FEMM

A5-0173/2001
COD ***I

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

37,50% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

53,57% 52,17% Em conformidade com as conclusões do
Conselho Europeu de Estocolmo, esta proposta
deverá ser aprovada até ao final de 2001.
Foi obtido um acordo político por unanimidade
sobre a posição comum do Conselho de 11 de
Junho de 2001. Contudo, atendendo a que o
acordo político não teve em conta um certo
número de alterações importantes, nem as
alterações do Parlamento tal como contidas na
proposta alterada da Comissão, é provável que
o Parlamento reagirá formalmente – bem como
a nível de conteúdo – e que seja muito provável
o processo de conciliação. O prazo para a
aprovação final não deverá poder ser cumprido.
É importante observar que a Comissão
introduziu uma declaração formal na acta do
Conselho de 11 de Junho relativa ao facto de o
Conselho não ter em conta a maioria das
alterações apresentadas pelo Parlamento
Europeu e que estão contidas na proposta
alterada da Comissão.

Projecto de regulamento
(Euratom, CECA, CE) da
Comissão que altera o
Regulamento n° 3418/93 da
Comissão de 9 de Dezembro
de 1993 que estabelece
normas de execução de
algumas disposições do
Regulamento Financeiro de
21 de Dezembro de 1977

2000/0901
CONT

A5-0154/2001
CNS *

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

21,50% 21,50% A Comissão poderia alterar o seu projecto
sobre os artigos 1, 9 bis, 10, 43 bis e 107, para
além de outras alterações a ter em conta
relativamente aos pareceres das outras
Instituições. A aprovação em sessão plenária
teve lugar sem debate e a Comissão não
assumiu qualquer compromisso preciso
relativamente às alterações do Parlamento.
A Comissão aprovará o seu regulamento
definitivo tendo em conta os pareceres das
outras Instituições normalmente durante o mês
de Julho, por processo escrito após consulta
inter-serviços (a priori restrita aos serviços
horizontais); o parecer do Tribunal de Contas
não nos foi ainda transmitido até 6/6/2001.
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Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
dossier
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Observações

Decisão do Conselho relativa
à protecção do euro contra a
falsificação

2001/0804
LIBE

A5-0120/2001
CNS *

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

100,00% 100,00% Nova consulta do PE, na sequência do
Conselho JAI de 28 e 29 de Maio e do acordo
obtido sobre o projecto de decisão;
O Grupo Luta anti-fraude indicou, em 15 de
Junho, que a Presidência sueca apresentaria os
dois projectos de regulamento (versão revista
pelos juristas linguistas) no ponto A em
COREPER com vista à sua adopção por
ocasião do último Conselho (Conselho
"Transportes" de 27 de Junho);

Regulamento do Conselho
que estabelece medidas
necessárias à protecção do
euro contra a falsificação

2000/0208
LIBE

A5-0120/2001
CNS *

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

100,00% 100,00% Ver dossier 2001/0804

Regulamento do Conselho
que alarga os efeitos do
Regulamento (CE) nº .../01
que estabelece medidas
necessárias à protecção do
euro contra a falsificação aos
Estados-Membros que não
adoptaram o euro como
moeda única

2000/0208
LIBE

A5-0120/2001
CNS *

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

sem
objecto

Ver dossier 2001/0804

Decisão do Conselho relativa
ao envio de amostras de
estupefacientes ilegais

2000/0826
LIBE

A5-0121/2001
CNS *

A Comissão não comunicou o seguimento dado
(ver doc. SP(2001)2087);

Decisão do Conselho que
cria um sistema de análises
especializadas para
caracterização científica das
drogas sintéticas

2000/0825
LIBE

A5-0121/2001
CNS *

A Comissão não comunicou o seguimento dado
(ver doc. SP(2001)2087);
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Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
dossier
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Observações

Decisão do Conselho que
institui a Unidade "Eurojust"
a fim de reforçar a luta contra
as formas graves de
criminalidade organizada

2000/0817
LIBE

A5-0153/2001
CNS *

A Comissão não comunicou o seguimento dado
(ver doc. SP(2001)2087);

Recomendação do Conselho
relativa ao consumo de
álcool por crianças e
adolescentes

2001/0801
ENVI

A5-0150/2001
CNS *

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

34,62% 34,62% A proposta alterada foi apresentada em 1 de
Junho de 2001 (COM(2001)310 final);
O acto foi adoptado pelo Conselho “Saúde” em
5 de Junho de 2001

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

2000/0358
AGRI

A5-0137/2001
CNS *

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

5,58% 5,00% A Comissão não tenciona alterar a proposta;
O Conselho “Agricultura” obteve um acordo
político por unanimidade sobre a proposta
relativa ao azeite em 19 de Junho de 2001
prorrogando a presente disposição por três
anos até ao final da campanha de 2003/2004.
Contudo, as novas regras para as organizações
de operadores serão aplicáveis a partir de
1.11.2002. Seguidamente o texto foi concluído
pelo SCA, e o regulamento será aprovado como
um item "A" numa futura reunião do Conselho;

Regulamento do Conselho
que altera o Regulamento
(CE) n° 1254/1999 que
estabelece a organização
comum de mercado no
sector da carne de bovino

2001/0042
AGRI

A5-0142/2001
CNS *

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

100,00% 5,00% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

6,25% 10,83% A Comissão não tenciona modificar a proposta.
O Conselho “Agricultura” obteve um acordo
político por maioria qualificada em 19 de Junho
de 2001. O SCA irá concluir o texto jurídico de
forma a permitir a sua adopção como um item A
numa futura sessão do Conselho;

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

2000/0348
PECH

A5-0129/2001
CNS *

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% Não foi
objecto de

alt.

0,00% 0,00% A Comissão não prevê qualquer modificação da
sua proposta;
O Conselho deverá pronunciar-se durante o
mês de Julho de 2001;
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Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
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Observações

Regulamento do Conselho
relativo ao estatuto e ao
financiamento dos partidos
políticos europeus

2001/0011
AFCO

A5-0167/2001
CNS *

Não foi
objecto
de alt.

45,00% 25,00% 75,00% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

78,57% 70,96% Aprovado e transmitido ao Conselho e ao
Parlamento Europeu 21/06/01;
O debate está em curso no Conselho e será
certamente concluído sob a Presidência belga;



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 143

Boletim 03.09.2001 - PT - PE 304.998

II. Outros textos

Título do texto Ref. do
dossier

Gr. Pol.
Ou

Com.PARL

Doc. sessão Destinatários Documento de
referência da

Comissão
anunciando o
seguimento

Observações

Decisão do Parlamento e do Conselho relativa à
adaptação das Perspectivas Financeiras às
condições de execução (apresentada pela
Comissão ao Parlamento e ao Conselho nos termos
dos nºs 16-18 do Acordo Interinstitucional de 6 de
Maio de 1999)

2001/0075 BUDG A5-0110/2001 CSL, COM SP(2001)2087 seguimento no quadro do processo orçamental/de
quitação

Projecto de orçamento rectificativo e suplementar nº
2/2001 da União Europeia para o exercício de 2001
- Secção II - Conselho

2001/2026 BUDG A5-0138/2001 CSL, COM, Instituições interessadas SP(2001)2087 seguimento no quadro do processo orçamental/de
quitação

Previsão de receitas e despesas do Parlamento
para o exercício de 2002

2001/2062 BUDG A5-0166/2001 CSL, COM SP(2001)2087 seguimento no quadro do processo orçamental/de
quitação

A Próxima Geração da Internet: a necessidade de
uma iniciativa da UE no domínio da investigação

2000/2102 ITRE A5-0116/2001 CSL, COM, govs. e parlam. dos E-M SP(2001)2087 a COM tenciona dar seguimento “post votum”

Disponibilidade dos medicamentos veterinários 2001/2054 ENVI A5-0119/2001 CSL, COM SP(2001)2087 a COM tenciona dar seguimento “post votum”
Avaliação anual da execução dos programas
relativos à estabilidade e à convergência

2001/2009 ECON A5-0127/2001 CSL, COM, govs. e parlam. dos E-M SP(2001)2087 a COM tenciona dar seguimento “post votum”

Relatório Especial nº 11/2000 do Tribunal de Contas
Europeu relativo ao regime de apoio no sector do
azeite, acompanhado das respostas da Comissão

2001/2001 CONT A5-0114/2001 CSL, COM, CdC, govs., parlament. e
Tribunal de Contas dos E-M

interessados

SP(2001)2087 a COM tenciona dar seguimento “post votum”

Preferências pautais generalizadas durante o
período compreendido entre 1 de Julho de 1999 e
31 de Dezembro de 2001, a fim de tornar extensiva
aos produtos originários dos países menos
avançados a isenção de direitos aduaneiros sem
limites quantitativos

2000/0239 DEVE A5-0128/2001 CSL, COM SP(2001)2087 a COM tenciona dar seguimento “post votum”

Reconhecimento mútuo das decisões finais em
matéria penal

2000/2295 LIBE A5-0145/2001 CSL, COM SP(2001)2087 a COM tenciona dar seguimento “post votum”

Orientações gerais das políticas económicas dos
Estados-Membros e da Comunidade em 2001

2001/2081 ECON A5-0165/2001 CSL, COM, parls. dos E-M SP(2001)2087 a COM tenciona dar seguimento “post votum”

Iniciativa e o plano de acção 2001-2004 "eLearning
- Pensar o futuro da educação"

2000/2337 CULT A5-0152/2001 CSL, COM, govs. e parlam. dos E-M SP(2001)2087 a COM tenciona dar seguimento “post votum”

Pensar o futuro da educação, promover a inovação
através das novas tecnologias

2000/2090 CULT A5-0299/2000 CSL, COM, govs. e parlam. dos E-M SP(2001)2087 a COM tenciona dar seguimento “post votum”
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Título do texto Ref. do
dossier

Gr. Pol.
Ou

Com.PARL

Doc. sessão Destinatários Documento de
referência da

Comissão
anunciando o
seguimento

Observações

Execução do Livro Branco "Ensinar e Aprender:
Rumo à Sociedade Cognitiva"

2000/2088 CULT A5-0302/2000 CSL, COM, govs. dos E-M SP(2001)2087 a COM tenciona dar seguimento “post votum”

Progressos realizados na criação de um Espaço de
Liberdade, de Segurança e de Justiça (ESLJ) no
ano 2000

…/… LIBE B5-0339/2001 CSL, COM, parlam. e govs. E-M,
Conselho da Europa

SP(2001)2087 a COM tenciona dar seguimento “post votum”

"Conciliar as necessidades e as responsabilidades -
integrar as questões ambientais e o
desenvolvimento sustentável na política económica"

2001/2004 ENVI A5-0172/2001 CSL, COM, Agência Europeia para o
Ambiente, govs. e parlam. dos E-M

SP(2001)2087 a COM tenciona dar seguimento “post votum”

Relatório da Comissão sobre as actividades EURES
1998-1999 "Para um mercado europeu integrado do
emprego: o contributo da rede EURES"

2001/2053 EMPL A5-0169/2001 CSL, COM, parlam. E-M e países
EEE, dos países candidatos à

adesão e da Confederação Helvética

SP(2001)2087 a COM tenciona dar seguimento “post votum”

Segurança nuclear, quinze anos após o acidente de
Chernobil, e as suas consequências para a saúde

…/… Grupos
políticos

B5-0321/2001 CSL, COM, presidentes e
parlamentos ucraniano; bielorusso e

russo; Sec-Geral das NU, AIEA,
OMS, UNSCEAR e CIPR

SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”

Instituto da petição no começo do século XXI 2000/2026 PETI A5-0088/2001 CSL, COM SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”
A evolução futura da protecção social numa
perspectiva de longo prazo: regimes de pensões
seguros e sustentáveis

2001/2003 EMPL A5-0147/2001 CSL, COM, Comité para a protecção
social, Comité da política económica,

Comité do emprego, parceiros
sociais europeus

SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”

Posição comum da União Europeia na Conferência
Mundial contra o Racismo, a Xenofobia, o Anti-
Semitismo e a Intolerância

…/… LIBE B5-0340/2001 CSL, COM, govs. dos E-M, Conselho
da Europa, Sec. Ger. da Conferência

mundial contra o racismo

SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”

Relatório consagrado aos objectivos futuros dos
sistemas de educação e de formação

…/… CULT B5-0341/2001 Govs. dos E-M, COM SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”

Situação no Médio Oriente …/… Grupos
políticos

B5-0344/2001 CSL, COM, E-M, gov. israelita,
Knesset, Presidente da Autoridade
Nacional Palestiniana, Conselho

legislativo palestiniano

SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”

Diálogo Transatlântico …/… Grupos
políticos

B5-0345/2001 CSL, COM, Presidente e Congresso
dos Estados Unidos da América

SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”

Situação na Argélia …/… Grupos
políticos

B5-0350/2001 CSL, COM, gov. argelino SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”

Liberdade de imprensa no Mundo …/… Grupos
políticos

B5-0356/2001 CSL, COM, Assembleia Parlamentar
Paritária ACP-UE, Sec.-Geral das

Nações Unidas, Conselho da
Europa, OSCE

SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”
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Título do texto Ref. do
dossier

Gr. Pol.
Ou

Com.PARL

Doc. sessão Destinatários Documento de
referência da

Comissão
anunciando o
seguimento

Observações

Situação na Bósnia-Herzegovina e, em particular,
em Banja Luka

…/… Grupos
políticos

B5-0357/2001 CSL, COM, Alto Representante na
Bósnia-Herzegovina, Presidência da
Bósnia-Herzegovina, autoridades da

Federação bosno-croata e da
República Srpska, Sec.-Geral da

OTAN

SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”

Camarões …/… Grupos
políticos

B5-0358/2001 CSL, COM, co-presidentes da
Assembleia Paritária ACP-UE, gov.

dos Camarões, OUA

SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”

Tráfico de crianças em África …/… Grupos
políticos

B5-0359/2001 CSL, COM, UNICEF, co-presidentes
da Assembleia Paritária ACP-UE,
OUA, Autoridades do Benin, govs.
dos países da África Ocidental e

Central

SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”

Etiópia …/… Grupos
políticos

B5-0360/2001 CSL, COM, gov. etíope, co-
presidentes da Assembleia
Parlamentar Paritária, OUA

SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”

Inundações em França …/… Grupos
políticos

B5-0382/2001 CSL, COM, gov. e parlam. franceses
Conselhos regionais e gerais,

municípios interessados

SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”

Tratado de Nice e o futuro da União Europeia 2001/2022 AFCO A5-0168/2001 CSL, COM, govs. e parlam. dos E-M
e dos países candidatos

SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”

Política ambiental e o desenvolvimento sustentável:
preparação do Conselho Europeu de Gotemburgo

2000/2322 ENVI A5-0171/2001 CSL, COM SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”

Resultados da missão do Conselho e da Comissão
à Coreia

…/… Grupos
políticos

B5-0398/2001 CSL, COM, Pres, gov. e Parl. da
Rep. da Coreia, Pres, gov. e Parl. da

Rep. Democrática da Coreia

SP(2001)2087 a COM não tenciona dar seguimento “post votum”
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Actos legislativos definitivos

Taxa de aceitação das alterações do PETítulo Ref. do
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Observações

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece as normas de
prevenção e de luta contra certas
encefalopatias espongiformes
transmissíveis

1998/0323
ENVI

COD ***II

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

100,00% 100,00% Não foi
objecto de

alt.

54,29% 60,00% O Conselho adoptou o acto por MQ;

Prazo global estipulado para a adopção do
acto: 2 anos e 4 meses

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo ao acesso do público aos
documentos do Parlamento Europeu, do
Conselho e da Comissão

2000/0032
LIBE

COD ***I

100,00% 100,00% 87,50% Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

100,00% Não foi
objecto de

alt.

94,44% 93,62% O acto foi adoptado no Conselho por MQ; o
acto foi acompanhado de uma declaração da
Comissão (47/01), apoiada pelas declarações
unilaterais (48/01) das delegações belga,
grega, espanhola, francesa, italiana,
luxemburguesa, austríaca e portuguesa;

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 1 ano e 2 meses;

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à admissão de valores
mobiliários à cotação oficial de uma bolsa
de valores e à informação a publicar sobre
esse valores

2000/0174
JURI

COD ***I

Proposta aprovada sem alterações
Processo sem relatório

O acto foi adoptado no Conselho por MQ;

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 8 meses;
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Observações

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera o Regulamento (CEE)
n° 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

COD ***I

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

100,00% 100,00% O Conselho adoptou o acto por unanimidade;

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 1 ano;

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

2000/0332
CULT

COD ***I

Proposta aprovada sem alterações
Processo sem relatório

O acto foi adoptado no Conselho por MQ;

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 4 meses;

Decisão-Quadro do Conselho relativa ao
combate à fraude e à falsificação de meios
de pagamento que não em numerário

1999/0190
LIBE

CNS *

Proposta aprovada sem alterações O acto foi adoptado no Conselho por
unanimidade;

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 1 ano;

Iniciativa da República Francesa com vista
à aprovação do regulamento do Conselho
relativo à livre circulação ao abrigo de um
visto para estada de longa duração

2000/0810
LIBE

CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% 0,00% O acto foi adoptado no Conselho por
unanimidade;

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 9 meses;

Iniciativa da República Francesa tendo em
vista a adopção da directiva do Conselho
relativa ao reconhecimento mútuo de
decisões de afastamento de nacionais de
países terceiros

2000/0819
LIBE

CNS *

Iniciativa rejeitada O acto foi adoptado no Conselho por
unanimidade;

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 9 meses;
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Observações

Iniciativa do Reino da Suécia tendo em vista
a adopção de uma decisão do Conselho
relativa ao envio de amostras de
estupefacientes ilegais

2000/0826
LIBE

CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

50,00% Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

52,63% 52,38% O acto foi adoptado no Conselho por
unanimidade;

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 4 meses;

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

2001/0038
JURI

CNS *

Proposta aprovada sem alterações O acto foi adoptado no Conselho por MQ;

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 3 meses

Regulamento do Conselho que adapta pela
sexta vez o regime de ajuda ao algodão
instituído pelo protocolo nº 4 anexo ao Acto
de Adesão da Grécia

1999/0201
AGRI
CNS *

Proposta aprovada sem alterações O acto foi adoptado no Conselho por MQ;

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 16 meses;

Regulamento do Conselho que adapta pela
sexta vez o regime de ajuda ao algodão
instituído pelo protocolo nº 4 anexo ao Acto
de Adesão da Grécia

1999/0202
AGRI
CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

2,27% 2,27% O acto foi adoptado no Conselho por MQ;

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 1 anos e 4 meses;

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
CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% 0,00% O acto foi adoptado no Conselho por MQ;
Um Estado-Membro (F) votou contra e um
outro Estado-Membro (I) absteve-se;
O acto foi acompanhado de uma declaração
(42/01) da Comissão;

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 3 meses;

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

2000/0149
PECH
CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

16,67% 16,67% O acto foi adoptado no Conselho por MQ;
O acto foi acompanhado de uma declaração
da Comissão (34/01), de uma declaração
comum da Comissão e do Conselho (35/01) e
de uma declaração comum da Espanha, da
França e da Irlanda (36/01);

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 10 meses;
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Observações

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

2000/0171
PECH
CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% O acto foi adoptado no Conselho por MQ;

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 9 meses;

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
CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% O acto foi adoptado no Conselho por MQ;
O acto foi acompanhado de uma declaração
comum da Comissão e do Conselho (37/01);

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 5 meses;

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

2000/0333
CULT
CNS *

Proposta aprovada sem alterações
Processo sem relatório

O acto foi adoptado no Conselho por MQ;

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 3 meses;

Decisão do Conselho relativa à criação de
uma Rede judiciária europeia em matéria
civil e comercial

2000/0240
LIBE

*

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

50,00% Não foi
objecto de

alt.

32,14% 34,38% O acto foi adoptado pelo Conselho por
unanimidade;
O acto foi acompanhado de uma declaração
comum do Conselho-Comissão (52/01) e de
uma declaração da Comissão (53/01);

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 7 meses;

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
CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

100,00% 0,00% 100,00% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

50,00% O acto foi adoptado no Conselho por MQ;
Um Estado-Membro (D) votou contra;

Prazo global estipulado para adopção do
acto: 3 meses;
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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: 85
Type: http:

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

Page: 86
Type: mailto

Old: mailto:Jean-Francois.Bence@esc.eu.int
New: mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu

Page: 88
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 89
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 90
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 91
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

Old: mailto:Maarit.Laurila@esc.eu.int
New: mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 93
Type: mailto

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

Page: 94
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu

Page: 94
Type: mailto

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

Page: 94
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 95
Type: mailto

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

Page: 96
Type: mailto

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

Page: 97
Type: mailto

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

Page: 98
Type: mailto

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

Page: 98
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 99
Type: mailto

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

Page: 99
Type: mailto

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

Page: 100
Type: mailto

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