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SIGNIFICADO  DAS  ABREVIATURAS  UTILIZADAS

Nomes dos Grupos políticos

PPE-DE Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus
PSE Grupo do Partido dos Socialistas europeus
ELDR Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas
Verts/ALE Grupo dos Verdes /Aliança Livre Europeia
GUE/NGL Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia – Esquerda Nórdica Verde
UEN Grupo União para a Europa das Nações
TDI Grupo Técnico dos Deputados Independentes – Grupo Misto
EDD Grupo para a Europa das Democracias e das Diferenças
NI Não-inscritos

Nomes das Comissões

AFET Comissão dos Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da Segurança Comum e da
Política de Defesa

BUDG Comissão dos Orçamentos
CONT Comissão do Controlo Orçamental
LIBE Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da Justiça e dos Assuntos

Internos
ECON Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
JURI Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno
ITRE Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da Energia
EMPL Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
ENVI Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor
AGRI Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
PECH Comissão da Pesca
RETT Comissão da Política Regional, dos Transportes e do Turismo
CULT Comissão para a Cultura, a Juventude, a Educação, os Meios de Comunicação Social e

os Desportos
DEVE Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação
AFCO Comissão para os Assuntos Constitucionais
FEMM Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades
PETI Comissão das Petições
ENQU Comissão Temporária de Inquérito
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FALECIMENTO DE UM  DEPUTADO  AO  PARLAMENTO  EUROPEU

Na sessão plenária de 3 de Setembro de 2001, o Parlamento Europeu tomou conhecimento do
falecimento de:

Jacques SANTKIN,

deputado ao Parlamento Europeu, eleito na Bélgica, ocorrido a 28 de Agosto de 2001.

Jacques Santkin era  membro do nosso Parlamento desde 1 de Fevereiro de 2001 e fazia parte do
Grupo do Partido dos Socialistas Europeus.

Era igualmente membro da Comissão dos Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da
Segurança Comum e da Política de Defesa e da Delegação para as Relações com o Conselho
Legislativo Palestiniano.

____________________
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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:

25/2001 Exercícios de evacuação em Bruxelas

26/2001 Recepção dos visitantes em Bruxelas

27/2001 Cartões de boas festas para o Natal e o Ano Novo

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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NOMEAÅÕES/RENUNCIA/TERMO DE MANDATO

Termo do mandato de deputadoaoParlamento Europeu de um deputado italiano

Na sua sessão plenária de 3 de Setembro de 2001, o Parlamento Europeu tomou nota de que:

Sr Massimo CORSARO (UEN/IT)

nos termos do disposto no nº 4 do artigo 8º do Regimento, cessa seu mandato de deputado ao
Parlamento Europeu, com efeitos a partir de 19 de Julho de 2001.

___________

Notificação oficial da eleição de um deputado italiano ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sua sessão plenária de 3 de Setembro de 2001, tomou nota da eleição do

Sr. Antonio MUSSA

em substituição do Deputado Massimo CORSARO (UEN/IT), com efeitos a partir de 19 de Julho
de 2001.
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 19.09.2001)

Autor Objecto N°

Michl Ebner Plataforma europeia de lares para idosos P-2381/01

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

P-2382/01

Pat Gallagher Relatório do Gabinete Europeu dos Produtos
Químicos sobre a avaliação dos riscos resultantes da
exposição ao zinco e aos seus compostos

P-2383/01

Emilia Müller Informações sobre a tributação de imóveis E-2384/01

Richard Corbett Transparência E-2385/01

Christopher Huhne Rendas vitalícias E-2386/01

Christopher Huhne Comissões cobradas pela gestão de fundos de
pensões

E-2387/01

Christopher Huhne Custos dos cuidados de saúde E-2388/01

Christopher Huhne Cuidados de saúde E-2389/01

Christopher Huhne Indicadores de saúde E-2390/01

Christopher Huhne Comitologia E-2391/01

Christopher Huhne Competências da UE E-2392/01

Antonio Tajani Violência no G8 e participação activa de um
deputado italiano

E-2393/01

Erik Meijer Preparativos para a abertura do túnel do Monte
Branco ao trânsito automóvel sem medidas de
segurança suficientes

E-2394/01

Erik Meijer Controlo insuficiente da presença de materiais
radiactivos no transporte, armazenagem e
processamento de sucata

E-2395/01

Pergunta anulada P-2396/01

Theresa Villiers Transporte de animais em Espanha E-2397/01

Christopher Huhne Secessão da UE E-2398/01

Christopher Huhne Repatriação de poderes E-2399/01
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Autor Objecto N°

Erik Meijer Pressão de Marrocos visando reduzir para 15 anos a
idade permitida para casar das mulheres com a
nacionalidade de um Estado-Membro da UE

E-2400/01

Erik Meijer Embargo de armas para contrariar a violência
contínua entre as partes em conflito na República
Democrática do Congo

E-2401/01

Erik Meijer Consequências para os direitos dos cidadãos e os
interesses comerciais da participação obrigatória na
investigação genética em larga escala na Islândia

E-2402/01

Erik Meijer Consequências da investigação genética em larga
escala na Islândia para a protecção da privacidade e
os direitos dos doentes na UE

E-2403/01

Caroline Jackson Retenção de carbono E-2404/01

Caroline Jackson Retenção de carbono no Mar do Norte E-2405/01

Lousewies van der Laan Cooperação UE-Índia: projectos conjuntos com Sai
Baba, alegações de abuso sexual de crianças

E-2406/01

Caroline Jackson Transmissões de sinais rádio por impulsos E-2407/01

Olivier Dupuis Concessão de vistos aos representantes dos
tchechenos e outros povos amaldiçoados deste
mundo

P-2408/01

Imelda Read Mercado Único dos Medicamentos E-2409/01

Gerhard Schmid Transposição da Directiva 98/5/CE em Espanha E-2410/01

Armin Laschet Regulamento (CEE) nº 1407/71 e Regulamento (CE)
nº 118/97

E-2411/01

Cristiana Muscardini Navios de pesca italianos apresados na Guiné-Bissau E-2412/01

James Nicholson Leis repressivas contra os Cristãos no
Turquemenistão

E-2413/01

Christoph Konrad Limitações das ajudas às PME E-2414/01

Glyn Ford Empresa "Equitable Life" e reformas E-2415/01

Glyn Ford Suplemento de quarto individual E-2416/01

Albert Maat Controlos fronteiriços da febre aftosa na Grã-
Bretanha

P-2417/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Falsificação de dados estatísticos na Grécia E-2418/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Falsificação de dados estatísticos na Grécia E-2419/01
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Autor Objecto N°

Baroness Sarah Ludford Indicação de preços com inclusão do imposto sobre o
valor acrescentado

E-2420/01

Baroness Sarah Ludford Vietname E-2421/01

Michiel van Hulten e Ieke van
den Burg

Execução do FSE nos Países Baixos em 1994-96 E-2422/01

Michiel van Hulten e Ieke van
den Burg

Execução do FSE nos Países Baixos em 1994-96 E-2423/01

Michiel van Hulten e Ieke van
den Burg

Execução do FSE nos Países Baixos em 1994-96 E-2424/01

Erik Meijer Grupo de residentes dificilmente seguráveis em
resultado de cláusulas de exclusão aplicadas por
companhias de seguro de doença

E-2425/01

Nelly Maes Igualdade de religiões na Eslováquia E-2426/01

Giovanni Pittella Luta contra a pedofilia P-2427/01

Bart Staes Utilização de armas químicas na Turquia e no Iraque
e Política Externa e de Segurança Comum da União
Europeia

P-2428/01

Michl Ebner Segurança nas pistas de esqui E-2429/01

Michl Ebner Introdução de um serviço voluntário de solidariedade
a nível europeu

E-2430/01

Eryl McNally 6ª Directiva IVA E-2431/01

Caroline Jackson Assassinatos na Argélia E-2432/01

Esko Seppänen Número de deputados do Parlamento Europeu
segundo o Tratado de Nice

E-2433/01

Esko Seppänen Posição dos Governos relativamente à clonagem
humana

E-2434/01

Jan Mulder Controlos veterinários à febre aftosa nas fronteiras
externas

P-2435/01

Francesco Speroni Fórum Europeu da Energia e dos Transportes P-2436/01

Mario Borghezio Possibilidade de exclusão dos antigos militares
italianos internados (MII) das indemnizações alemãs

P-2437/01

Kathalijne Buitenweg Consequências da autorização do casamento entre
parceiros do mesmo sexo nos Países Baixos

P-2438/01
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Autor Objecto N°

Ari Vatanen Adaptação da Directiva 92/81/CEE  (relativa à
harmonização das estruturas do imposto especial
sobre o consumo de óleos minerais) e do imposto
especial a temperaturas diferentes dos 15 graus
Celsius

P-2439/01

Mogens Camre Investigação sobre instalações de separação de
chorume e de tratamento de lodos urbanos

E-2440/01

Hiltrud Breyer O reactor de investigação Garching FRM-II E-2441/01

Caroline Lucas Sonar activo de baixa frequência E-2442/01

Elspeth Attwooll Importações pessoais de álcool e de tabaco na União
Europeia

E-2443/01

Carlos Bautista Ojeda Incêndios florestais E-2444/01

Carlos Carnero González Regulamentação relativa à utilização de motos
aquáticas e garantia de segurança dos banhistas

E-2445/01

Luciano Caveri Parques do Gran Paradiso e da Vanoise E-2446/01

Luciano Caveri Meteorologia na Europa E-2447/01

Luciano Caveri Ratificação dos protocolos da Convenção Alpina E-2448/01

Bart Staes Revisão da Sexta Directiva IVA 77/388/CEE no
interesse do ambiente

E-2449/01

Erik Meijer Diferenças de interpretação no que respeita à
utilização incorrecta de fundos recebidos pelos Países
Baixos a título do FSE e imprevisto pedido da sua
devolução

E-2450/01

Erik Meijer Modalidades de execução e montante da recuperação
de subsídios a projectos do Fundo Social Europeu
nos Países Baixos entre 1994 e 1996

E-2451/01

Erik Meijer Negociações referentes à utilização incorrecta e à
reclamação de fundos do FSE atribuídos aos Países
Baixos

E-2452/01

Erik Meijer Avaliação das despesas a título do FSE nos Países
Baixos, na ausência de documentos contabilísticos
correctos

E-2453/01

Camilo Nogueira Román O comportamento da polícia italiana em Génova por
ocasião da reunião do G-8 e o Governo de Berlusconi

E-2454/01
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Autor Objecto N°

Camilo Nogueira Román A colocação da primeira travessa do caminho-de-
ferro Ferrol-Tui e a ligação por alta velocidade de
Galiza a Portugal e ao centro da Europa

E-2455/01

Camilo Nogueira Román Declarações do ministro espanhol das Finanças sobre
a capacidade normativa fiscal das Comunidades
Autónomas do Estados espanhol

E-2456/01

Camilo Nogueira Román Desemprego e indigência na União Europeia E-2457/01

Camilo Nogueira Román Avalanche de imigrantes no Estreito de Gibraltar:
continuam a aparecer quotidianamente pessoas
mortas nas praias do Sul de Espanha

E-2458/01

Camilo Nogueira Román Participação de cientistas do Estado espanhol e
portugueses na investigação do estado dos recursos
piscatórios nas águas comunitárias

E-2459/01

Camilo Nogueira Román Os despedimentos de trabalhadores e a transferência
de actividades industriais e de postos de trabalho para
empresas de países menos desenvolvidos praticados
por empresas europeias

E-2460/01

Camilo Nogueira Román A tendência megalómana dos Estados membros de
expansão ds seus aeroportos centrais e o
desenvolvimento sustentável na União Europeia

E-2461/01

Camilo Nogueira Román Extinção de línguas no mundo inteiro E-2462/01

Camilo Nogueira Román A política do Estado espanhol e a sua repercussão na
Galiza a respeito das explorações agrárias de gado
bovino

E-2463/01

Camilo Nogueira Román As outras línguas da França E-2464/01

Camilo Nogueira Román O alargamento político interno da União E-2465/01

Camilo Nogueira Román Ligaçãoda Galiza por caminho-de-ferro de alta
velocidade ao centro da Europa através da França

E-2466/01

Camilo Nogueira Román Indpendência do Sara Ocidental E-2467/01

Camilo Nogueira Román Recurso do Governo do Estado espanhol perante o
Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia contra o
plano de recuperação da pescada em águas
comunitárias

E-2468/01

Michl Ebner Realização do eixo "Alemagna" P-2469/01

Luciano Caveri Medidas de protecção ambiental relativas ao trânsito
de veículos pesados na região alpina

P-2470/01
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Autor Objecto N°

Raffaele Costa Fraudes cometidas por nacionais italianos em
detrimento da UE

P-2471/01

Alexander de Roo Porcos com a síndrome de caquexia multissistémica
pós-desmame

P-2472/01

Raffaele Costa Actividades do OLAF E-2473/01

Raffaele Costa Aviões para a Comissão E-2474/01

Ilda Figueiredo Protecção em matéria de segurança e saúde dos
trabalhadores das indústrias extractivas

P-2475/01

Anna Karamanou A criação de um corpo europeu especial para fazer
face às manifestações

E-2476/01

Carlos Carnero González Julgamento de cidadãos acusados de
homossexualidade no Egipto

E-2477/01

Esko Seppänen Subsídio ao leite escolar E-2478/01

Chris Davies Abolição dos bens isentos de imposto E-2479/01

Jonas Sjöstedt Caça ao lince na Suécia E-2480/01

Marco Pannella Condenação de Yunis Shaikh à pena capital no
Paquistão

P-2481/01

Joan Colom i Naval Seca e carestia na América Central P-2482/01

Margrietus van den Berg Comércio de diamantes provenientes de zonas em
conflito

P-2483/01

Jillian Evans Chardon LL (OGM) P-2484/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Suspensão das adopções internacionais na Roménia P-2485/01

Christopher Heaton-Harris Fundo para a Paz e a Reconciliação P-2486/01

Pere Esteve Início dos trabalhos com vista à realização da estação
de tratamento de águas residuais de Sant Jordi

P-2487/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Aumento da criminalidade nos países da União
Europeia

P-2488/01

Gabriele Stauner Documentos da Comissão sobre problemas relativos
às empresas de segurança

E-2489/01

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

P-2490/01

Mihail Papayannakis Emissões de radiações pelos telefones móveis E-2491/01
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Autor Objecto N°

Glenys Kinnock Corrupção E-2492/01

Glenys Kinnock Corrupção E-2493/01

Glenys Kinnock Conselho TRIPS E-2494/01

Paul Lannoye Campos electromagnéticos E-2495/01

Paul Lannoye Campos electromagnéticos E-2496/01

Giovanni Pittella PON e PME E-2497/01

Erik Meijer Visibilidade insuficiente do tráfego que vem da
direita, em cruzamentos em T, para os motoristas de
autocarros de turismo com um compartimento mais
elevado para passageiros

E-2498/01

Erik Meijer Considerações de carácter puramente nacional no
desenvolvimento do aeroporto alemão de Laarbruch
junto à fronteira com os Países Baixos

E-2499/01

Erik Meijer Tempo de viagem bastante mais longo na sequência
da má coordenação entre os caminhos-de-ferro
neerlandeses e os belgas e chegada da linha de alta
velocidade

E-2500/01

Esko Seppänen Conduta petrolífera entre Odessa e Broyn E-2501/01

Bart Staes Violação contínua dos direitos humanos na Turquia e
no Curdistão

E-2502/01

Camilo Nogueira Román Plano de saneamento integral da ria de Vigo E-2503/01

Pergunta anulada E-2504/01

Fernando Fernández Martín Relações da UE com Cuba P-2505/01

Francesco Speroni Documentos de identificação P-2506/01

Nelly Maes Disponibilidade dos documentos nas línguas dos
países candidatos à adesão à UE

P-2507/01

Stavros Xarchakos Imposição de uma contribuição aos cidadãos gregos
para o cadastro

P-2508/01

Margrietus van den Berg Comércio de diamantes no âmbito de conflitos P-2509/01

Sebastiano Musumeci Apoios a crianças afectadas por uma doença rara P-2510/01

Juan Naranjo Escobar O Observatório Nacional das Drogas venezuelano P-2511/01

Lousewies van der Laan Febre aftosa: revisão da política de não-vacinação na
União Europeia

P-2512/01
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Autor Objecto N°

Konstantinos Hatzidakis Deposição não controlada de resíduos animais na
Grécia

E-2513/01

Carlos Bautista Ojeda Imigração ilegal E-2514/01

Raffaele Costa Resposta à pergunta P-2140/99 E-2515/01

Daniela Raschhofer Abate de animais sem o recurso à laceração da
espinal medula

E-2516/01

Konstantinos Hatzidakis Concentração excessiva de substâncias tóxicas nos
ecossistemas aquáticos na Grécia

E-2517/01

Erik Meijer Esbanjamento de dinheiro na publicidade às moedas
e notas que, a partir de 2002,  passarão a ser forma de
pagamento obrigatória

E-2518/01

Erik Meijer A luta em Chroscicy pela manutenção do ensino e da
administração em língua autóctone para a população
sorábia desde sempre residente em Oberlausitz,
Saxónia

E-2519/01

Erik Meijer Acção exemplar da utilização da língua popular no
ensino e na administração como forma de evitar o
surgimento de conflitos de carácter nacionalista

E-2520/01

Diemut Theato Modalidades de execução do Regulamento
Financeiro das Comunidades Europeias

P-2521/01

Barbara Weiler Normalização técnica P-2522/01

Freddy Blak Violação por parte da FIFA das regras da UE em
matéria de concorrência

E-2523/01

Diemut Theato Modalidades de execução do Regulamento
Financeiro das Comunidades Europeias

E-2524/01

Antonios Trakatellis e Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou

Controlo dos dados relativos às naturalizações e à
aquisição da nacionalidade grega

E-2525/01

Antonios Trakatellis e Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou

Controlo e existência de dados relativamente às
naturalizações e à aquisição da nacionalidade grega

E-2526/01

Antonios Trakatellis Lixeiras ilegais na Grécia e conformidade com a
Directiva 1999/31/CE sobre aterros sanitários de
resíduos sólidos

E-2527/01

Ioannis Marinos Financiamento de instituições eclesiásticas cristãs E-2528/01

Ioannis Marinos Respeito de todas as línguas oficiais da União E-2529/01
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Autor Objecto N°

Graham Watson Restrições à entrada  no Reino Unido de mercadorias
com os direitos pagos

E-2530/01

Fernando Fernández Martín Aplicação de uma ecotaxa na Ilha de Lanzarote E-2531/01

Konstantinos Hatzidakis Degradação do património cultural de Chipre E-2532/01

Theodorus Bouwman Interpretação das normas sobre o Fundo Social
Europeu nos Estados-Membros da UE e investigação
pela Comissão sobre a execução de projectos do FSE
nos Estados-Membros

P-2533/01

María Sornosa Martínez Canalização dos ribeiros Poyo, Torrente, Chiva e
Pozalet (Valência)

P-2534/01

Gabriele Stauner Apresentação dos resultados das análises relativas à
manteiga adulterada

P-2535/01

Pergunta anulada P-2536/01

Roberto Bigliardo Número de Directores-Gerais italianos na Comissão
Europeia

P-2537/01

Hans Modrow Protecção dos direitos das minorias E-2538/01

Ioannis Souladakis Criação e provimento em pessoal de uma unidade de
programação de operações policiais (UPOP)

E-2539/01

Ioannis Souladakis Reparação da rede rodoviária e ferroviária destruída E-2540/01

Ioannis Souladakis Reparação da rede rodoviária e ferroviária destruída E-2541/01

Ioannis Souladakis Restabelecimento da interligação das redes eléctricas
Grécia-UE

E-2542/01

Ioannis Souladakis Restabelecimento da interligação das redes eléctricas
Grécia-UE

E-2543/01

Stavros Xarchakos Promoção da utilização da energia eólica E-2544/01
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PERIODO DE PERGUNTAS  (B5-0332/01) 4 E 5 DE SETEMBRO
DE 2001

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Bart STAES Apuramento de irregularidades na Europol H-0594/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Discriminação na distribuição entre as diferentes frotas
estatais das reduções de capturas de pescado
estabelecidas pelo Conselho de Ministros

H-0595/01

Herman SCHMID Intervenção da força de reacção rápida da UE na Suécia H-0599/01

Alexandros ALAVANOS Cimeira do G8 e a segurança das cimeiras e outras
conferências da mesma importância

H-0676/01

Ioannis PATAKIS Violação das liberdades democráticas fundamentais e
dos Direitos do Homem em Génova

H-0678/01

Hans-Peter MARTIN Futuro dos Conselhos Europeus após os incidentes de
Gotemburgo e Génova

H-0687/01

Gerard COLLINS Utilização do aeroporto de Shannon como quartel
general da UE para atender a emergências naturais ou
ambientais

H-0601/01

Brian CROWLEY Tratamento dado às falências de empresas H-0605/01

Pat GALLAGHER Prioridades no sector das pescas durante a Presidência
belga

H-0607/01

Liam HYLAND Utilização da energia derivada do hidrogénio nos
transportes urbanos e rurais

H-0611/01

Esko SEPPÄNEN Imposto europeu H-0619/01

María IZQUIERDO
ROJO

Retirada do óleo de bagaço de azeitona do comércio H-0621/01
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Ioannis MARINOS Informação dos cidadãos gregos sobre o euro H-0623/01

Lennart SACRÉDEUS Legislação sobre "seitas" e seus efeitos na liberdade
religiosa na Europa

H-0624/01

Anna KARAMANOU Pessoas torturadas a pretexto da sua orientação sexual H-0626/01

William NEWTON
DUNN

Acesso aos documentos do Conselho por parte do
público

H-0628/01

Jonas SJÖSTEDT Maior transparência H-0630/01

Bernd POSSELT Eleições no Kosovo H-0635/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Aprovação do regulamento sobre desenhos e modelos H-0637/01

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Gerard COLLINS Gestão do enorme potencial do mercado dos resíduos H-0602/01

Myrsini ZORBA Violação das regras da concorrência na venda de DVD H-0639/01

Roy PERRY Petições formuladas pela seguradora Lloyd's H-0641/01

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. BUSQUIN

Brian CROWLEY Exploração dos resultados da investigação apoiada pela
UE

H-0606/01

Sr. NIELSON

Niall ANDREWS Erradicação da pobreza e política de desenvolvimento da
Comunidade Europeia

H-0604/01

Maj THEORIN Turismo sexual envolvendo crianças H-0613/01
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Lennart SACRÉDEUS Apoio a longo prazo à luta contra o turismo sexual H-0616/01

Mihail PAPAYANNAKIS Ajuda humanitária destinada a crianças H-0614/01

Bernd POSSELT Ajuda humanitária no Cáucaso H-0636/01

Patricia McKENNA Exploração petrolífera no Sudão H-0666/01

Sr. LIIKANEN

William NEWTON
DUNN

Preços para acesso ilimitado à Internet H-0600/01

Jonas SJÖSTEDT Pneus de alta velocidade na Suécia H-0617/01

Esko SEPPÄNEN Automóveis - respeito pela segurança dos peões H-0620/01

Bart STAES Proveniência da tecnologia de informação utilizada no
âmbito de SENSUS e AVENTINUS

H-0629/01

Gary TITLEY Indústrias da defesa H-0645/01
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RESUMO DO PERIODO DE PERGUNTAS
SETEMBRO 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 36 19 15 6 2 0 0 NEYTS-UYTEBROECK

Comissão 58 15 41 3 2 0 0 WALLSTRÖM
MONTI
BOLKESTEIN
BUSQUIN
NIELSON
LIIKANEN

Total 94 34 56 9 4 0 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

09/2001 307.175 Kathalijne BUITENWEG,
Christopher HEATON-HARRIS,
Michiel van HULTEN,
Lousewies van der LAAN e Helle
THORNING-SCHMIDT

O estatuto dos deputados do Parlamento Europeu 02.07.2001 02.10.2001 27

10/2001 307.534 Gian Paolo GOBBO Ajuda comunitária à "Auto-estrada europeia da
Alemânia"

12.07.2001 12.10.2001 1

                                                
1 Situação em  07.09.2001
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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 SORNOSA
MARTÍNEZ
María

A aplicação da directiva relativa às
águas residuais urbanas

24.10.2001 20-22.11.2001
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PSE

Relações CE/ONU: desenvolvimento
e assuntos humanitários, reforço do
cooperação

AFET (P) 12.09.01 C5-0396/01

Grupo
PSE

Asilo: acolhimento dos requerentes,
normas mínimas

AFET (P) 12.09.01 C5-0248/01

Grupo
PPE-DE

Ajuda humanitária. Relatório anual
2000

AFET (P) 12.09.01 C5-0397/01

Grupo
PSE

Asilo: Estado-Membro responsável
pela análise de um pedido apresentado
por um nacional de um país terceiro

AFET (P) 12.09.01 C5-0403/01

Grupo
ELDR

Acordo CE/Índia: cooperação
científica e tecnológica e propriedade
intelectual

AFET (P) 12.09.01

BALTAS
(PSE)

Acordo UE/Croácia: acordo de
estabilização e associação

AFET (F) 12.09.01

BALTAS
(PSE)

Acordo CE/Croácia: aplicação
provisória de um acordo provisório ao
acordo de associação

AFET (F) 12.09.01

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Turquia: participação em programas
comunitários, acordo-quadro

AFET (F) 12.09.01

POOS
(PSE)

Chipre: participação em programas
comunitários, acordo-quadro

AFET (F) 12.09.01

STENZEL
(PPE-DE)

Malta: participação em programas
comunitários, acordo-quadro

AFET (F) 12.09.01

CUNHA
(PPE-DE)

Preferências pautais generalizadas:
aplicação para o período 1.1.2002 a
31.12.2004

AGRI (P) 12.09.01 C5-0374/01

MARTINEZ
(NI)

Saúde pública: vigilância de zoonoses
e agentes zoonóticos (modif. Decisão
90/424/CEE, rev. Direct.

AGRI (P) 12.09.01 C5-0372/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

MARTINEZ
(NI)

Saúde pública: controlo de salmonelas
e outros agentes zoonóticos (modif.
direct. 64/432/CEE, 72/462/CEE,

AGRI (P) 12.09.01 C5-0373/01

AUROI
(VERTS/ALE)

Segurança alimentar: alimentos
geneticamente modificados para a
alimentação animal

AGRI (P) 12.09.01 C5-0368/01

Grupo
PPE-DE

Organismos geneticamente
modificados (OGM): rastreabilidade e
rotulagem (modif. Direct.
2001/18/CE)

AGRI (P) 12.09.01 C5-0380/01

Grupo
PPE-DE

Indicação dos ingredientes presentes
nos géneros alimentícios (alter.
Directiva 2000/13/CE)

AGRI (P) 18.09.01 C5-0404/01

DARY
(PSE)

Banana: organização comum de
mercado OCM (alteração do
Regulamento 404/93/CEE)

AGRI (F) 12.09.01 C5-0436/01

PESÄLÄ
(ELDR)

Sector do leite e dos produtos lácteos:
Organização Comum de Mercado
(OCM), queijos (alt. regul.
2204/90/CEE)

AGRI (F) 12.09.01 C5-0363/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

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

BUDG (P) 13.09.01 C5-0315/01
C5-0316/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Protecção de dados: estatuto e
condições de exercício de funções da
Autoridade Europeia e do seu adjunto

BUDG (P) 13.09.01 C5-0384/01

CASACA
(PSE)

Azeite: regime de auxílio em vigor até
à campanha 2004/2005, inclusive
(modif. Reg.2262/84/CEE)

BUDG (P) 13.09.01 C5-0437/01

PITTELLA
(PSE)

Acordo de pesca CE/Marrocos:
reconversão dos navios e dos
pescadores após suspensão em
Novembro de 1999

BUDG (P) 13.09.01 C5-0407/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Empréstimos BEI, garantia CE:
extensão aos projectos realizados na
Jugoslávia (alt. Decisão 2000/24/CE)

BUDG (F) 13.09.01 C5-0335/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

BLAK
(PSE)

Ajuda humanitária. Relatório anual
2000

CONT (P) 11.09.01 C5-0397/01

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

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

CONT (P) 11.09.01 C5-0269/01

GARGANI
(PPE-DE)

Emprego: linhas de orientação para as
políticas dos Estados-Membros em
2002

CULT (P) 18.09.01 C5-0423/01

Grupo
PSE

Cidadania da União: livre circulação e
residência dos cidadãos da União e
membros das suas famílias

CULT (P) 18.09.01 C5-0336/01

Grupo
VERTS/ALE

Ambiente e desenvolvimento
sustentável: Cimeira Mundial de
Joanesburgo em 2002, 10 anos
volvidos sobre a Cimeira do Rio

DEVE (P) 13.09.01 C5-0342/01

Von WOGAU
(PPE-DE)

Emprego: linhas de orientação para as
políticas dos Estados-Membros em
2002

ECON (P) 11.09.01 C5-0423/01

MAYOL I
RAYNAL
(VERTS/ALE)

Mercado do trabalho, estatísticas:
índice de custos da mão-de-obra

ECON (F) 11.09.01 C5-0348/01

PEIJS
(PPE-DE)

Euro: pagamentos transfronteiras,
redução das despesas bancárias

ECON (F) 11.09.01 C5-0379/01

PEREZ ROYO
(PSE)

Fiscalidade: tributação dos
rendimentos da poupança sob a forma
de juros

ECON (F) 11.09.01 C5-0402/01

RIIS-
JØRGENSEN
(ELDR)

Construção naval: mecanismo
temporário de defesa, concurrência da
Coreia

ECON (F) 11.09.01 C5-0393/01

WEILER
(PSE)

Emprego: linhas de orientação para as
políticas dos Estados-Membros em
2002

EMPL (F) 11.09.01 C5-0423/01

LYNNE
(ELDR)

Pessoas com deficiência: ano europeu
em 2003

EMPL (F) 12.09.01 C5-0306/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

JACKSON
(PPE-DE)

Alteração do Regimento na sequência
da decisão da Mesa de 11/12/2000

ENVI (P) 13.09.01

JACKSON
(PPE)

Euro: pagamentos transfronteiras,
redução das despesas bancárias

ENVI (P) 13.09.01 C5-0379/01

MEIJER
(GUE/NGL)

Saúde e segurança no trabalho:
protecção contra os riscos de
exposição ao amianto (alt. Directiva
83/477/CEE)

ENVI (P) 13.09.01 C5-0347/01

SCHEELE
(PSE)

Segurança alimentar: alimentos
geneticamente modificados para a
alimentação animal

ENVI (F) 13.09.01 C5-0368/01

PAULSEN
(ELDR)

Saúde pública: vigilância de zoonoses
e agentes zoonóticos (modif. Decisão
90/424/CEE, rev. Direct.

ENVI (F) 13.09.01 C5-0372/01

PAULSEN
(ELDR)

Saúde pública: controlo de salmonelas
e outros agentes zoonóticos (modif.
direct. 64/432/CEE, 72/462/CEE,

ENVI (F) 13.09.01 C5-0373/01

Grupo
PPE-DE

Organismos geneticamente
modificados (OGM): rastreabilidade e
rotulagem (modif. Direct.
2001/18/CE)

ENVI (F) 13.09.01 C5-0380/01

THEORIN
(PSE)

Emprego: linhas de orientação para as
políticas dos Estados-Membros em
2002

FEMM (P) 11.09.01 C5-0423/01

Grupo
PPE-DE

Cidadania da União: livre circulação e
residência dos cidadãos da União e
membros das suas famílias

FEMM (P) 11.09.01 C5-0336/01

Grupo
VERTS/ALE

Ambiente e desenvolvimento
sustentável: Cimeira Mundial de
Joanesburgo em 2002, 10 anos
volvidos sobre a Cimeira do Rio

ITRE (P) 18.09.01 C5-0342/01

Grupo
GUE/NGL

Organismos geneticamente
modificados (OGM): rastreabilidade e
rotulagem (modif. Direct.
2001/18/CE)

ITRE (P) 18.09.01 C5-0380/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

GLANTE
(PSE)

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

ITRE (F) 18.09.01 C5-0329/01

KHANBHAI
(PPE-DE)

Acordo CE/Índia: cooperação
científica e tecnológica e propriedade
intelectual

ITRE (F) 18.09.01

BARTOLOZZI
(PPE-DE)

Fiscalidade: tributação dos
rendimentos da poupança sob a forma
de juros

JURI (P) 11.09.01 C5-0402/01

GEBHARDT
(PSE)

Segurança alimentar: alimentos
geneticamente modificados para a
alimentação animal

JURI (P) 11.09.01 C5-0368/01

HARBOUR
(PPE-DE)

Protecção de dados: estatuto e
condições de exercício de funções da
Autoridade Europeia e do seu adjunto

JURI (P) 11.09.01 C5-0384/01

MARINHO
(PSE)

Protecção penal dos interesses
financeiros da Comunidade

JURI (P) 11.09.01 C5-0225/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Cidadania da União: livre circulação e
residência dos cidadãos da União e
membros das suas famílias

JURI (P) 11.09.01 C5-0336/01

WIELAND
(PPE-DE)

Euro: pagamentos transfronteiras,
redução das despesas bancárias

JURI (P) 11.09.01 C5-0379/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Pedido de levantamento da imunidade
do Deputado DELL'UTRI

JURI (F) 11.09.01 IMM012159

ROTHLEY
(PSE)

Um regime de preço fixo do livro JURI (F) 11.09.01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

ZAPPALA
(PPE-DE)

Contratos públicos: vocabulário
comum CPV

JURI (F) 11.09.01 C5-0376/01

MARINHO
(PSE)

Asilo: Estado-Membro responsável
pela análise de um pedido apresentado
por um nacional de um país terceiro

LIBE (F) 13.09.01 C5-0403/01

PACIOTTI
(PSE)

Protecção de dados: estatuto e
condições de exercício de funções da
Autoridade Europeia e do seu adjunto

LIBE (F) 13.09.01 C5-0384/01

Grupo
VERTS/ALE

Chipre: participação em programas
comunitários, acordo-quadro

PECH (P) 13.09.01

Grupo
VERTS/ALE

Malta: participação em programas
comunitários, acordo-quadro

PECH (P) 13.09.01

Grupo
VERTS/ALE

Turquia: participação em programas
comunitários, acordo-quadro

PECH (P) 13.09.01

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Conservação dos recursos haliêuticos:
sistema de acompanhamento e de
verificação do atum, protecção dos

PECH (F) 13.09.01 C5-0408/01

Grupo
PSE

Acordo de pesca CE/Marrocos:
reconversão dos navios e dos
pescadores após suspensão em
Novembro de 1999

PECH (F) 13.09.01 C5-0407/01

SOMMER
(PPE-DE)

Iniciativa comunitária URBAN:
relatório especial 1/2001, Tribunal de
Contas

RETT (P) 11.09.01 C5-0400/01

MARQUES
(PPE-DE)

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

RETT (F) 11.09.01 C5-0401/01
C5-0422/01

STOCKMANN
(PSE)

Transportes aéreos: faixas horárias
nos aeroportos da Comunidade,
atribuição (alt. Regul. 95/93/CE)

RETT (F) 11.09.01 C5-0277/01
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ACTOS OFICIAIS
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Decimo oitavo relatório anual sobre o controlo da aplicação do
direito comunitário (2000)

TOUT
JURI

COM (01) 309
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: reconstituição das unidades populacionais de
bacalhau e de pescada na Comunidade e águas adjacentes

PECH COM (01) 326
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu,
ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões:
relatório anual SAPARD - Ano 2000

BUDG
CONT
EMPL
ITRE
RETT
PECH
ENVI
AGRI

COM (01) 341
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu e ao Comité Económico e Social: Apoiar as
estratégias nacionais em prol de regimes de pensões seguros e
sustentáveis através de uma abordagem integrada

ECON
FEMM
JURI

EMPL

COM (01) 362
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu,
ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões:
Tempus (Phare e Tacis) - Relatório Anual 1999

BUDG
ITRE
CULT

COM (01) 365
final

Comissão das Comunidades Europeias: Livro Verde -
Promover um quadro europeu para a responsabilidade social
das empresas

DEVE
ENVI

FEMM
LIBE
ITRE
EMPL

COM (01) 366
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: resultados da programação dos Fundos Estruturais
para o período 2000/2006 (objectivo nº 1)

TOUT
RETT

COM (01) 378
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: o desenvolvimento do serviço de relações externas

BUDG
CONT
DEVE
AFET

COM (01) 381
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho relativa ao reforço da cooperação com os países
terceiros em matéria de ensino superior

AFET
BUDG
EMPL
CULT

COM (01) 385
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu relativa a um mecanismo de coordenação aberto da
política comunitária em matéria de imigração

AFET
DEVE
EMPL
JURI
LIBE

COM (01) 387
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Protecção dos peões: Compromisso da indústria
automóvel europeia

ECON
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 389
final

Comunicação da Comissão: contribuição da Comunidade
Europeia para a melhoria da segurança aérea mundial

EMPL
ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (01) 390
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Iniciativa a favor do Crescimento e do Emprego relativa a
medidas de assistência financeira às Pequenas e Médias
Empresas (PME) inovadoras e criadoras de emprego (PME) -
Situação em 31 de Dezembro de 2000

BUDG
ECON
ITRE
EMPL

COM (01) 399
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu e ao Comité Económico e Social: promover as normas
laborais fundamentais e melhorar a governação social no
contecto da globalização

DEVE
ENVI

FEMM
LIBE
ITRE
EMPL

COM (01) 416
final

Comissão das Comunidades Europeias: governança europeia -
un Livro Branco

ECON
JURI
RETT
TOUT
AFCO

COM (01) 428
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório da Comisão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Terceiro Relatório Anual da Comissão Europeia sobre a Região
Administrativa Especial de Hong Kong

ITRE
AFET

COM (01) 431
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Primeiro Relatório Anual da Comissão Europeia sobre a
Região Administrativa Especial de Macau

ITRE
AFET

COM (01) 432
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre as actividades de concessão e contracção de empréstimos
da comunidade em 2000

CONT
ECON
BUDG

COM (01) 435
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europue e ao Conselho:
Funcionamento do Serviço de Salvaguardas Euratom 1999-
2000

ENVI
ITRE

COM (01) 436
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Avaliação das substâncias activas dos produtos
fitofarmacêuticos (apresentado em conformidade com o
disposto no nº 2 do artigo 8º da Directiva 91/414/CEE do
Conselho relativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos
no mercado)

AGRI
JURI
ENVI

COM (01) 444
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Agência Europeia de Reconstrução - Relatório Anual 2000

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (01) 446
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho: avaliação e orientação futura do Regulamento (CE)
n 1292/96 do Conselho relativo à política e à gestão da ajuda
alimentar e às acções específicas de apoio à segurança
alimentar

BUDG
CONT
DEVE

COM (01) 473
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao
Conselho e ao Tribunal de Contas: Análise financeira dos
secto, sétimo e oitavo Fundo Europeu de Desenvolvimento -
Exercício de 2000

DEVE
CONT

COM (01) 479
final

Relatório da Comissão Sobre o "Plano de Acção para a Política
dos Consumidores 1999-2001" e o "Quadro Geral de
Actividades Comunitárias a favor dos Consumidores 1999-
2003"

BUDG
CULT
ECON
JURI
ENVI

COM (01) 486
final
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Propostas alteradas
(Artigo 250º, Nº 2 do Tratado CE)

Proposta alterada de regulamento do Conselho relativo ao
estatuto e ao financiamento dos partidos políticos europeus

BUDG
CONT
JURI
LIBE
AFCO

COM (01) 343
final
CNS01-0011
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POLITICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

139/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, por ocasião da demissão do
Presidente da Bolívia e da tomada de posse do seu sucessor

Bruxelas, 7 de Agosto de 2001

A União Europeia tomou nota do termo prematuro do mandato presidencial de Sua Excelência o
Senhor Hugo Banzer Suarez.

Reconhecendo que, sob o seu mandato, se assistiu a um reforço do Estado de direito na Bolívia, a
UE manifesta o seu apreço pelo êxito alcançado na luta contra o tráfico de droga e na erradicação
do cultivo ilegal de coca no Chaparé.

A União Europeia congratula-se pelo facto de a sucessão presidencial ter sido resolvida de acordo
com as normas constitucionais. Felicita as autoridades e o povo da Bolívia pela maturidade
democrática de que deram provas nestas circunstâncias.

Felicita Sua Excelência o Senhor Jorge Quiroga Ramirez por ocasião da sua tomada de posse como
Presidente constitucional da República da Bolívia, apresentando-lhe os mais sinceros votos de
sucesso no cumprimento da sua elevada missão de chefia do País.

A União Europeia continuará a prestar o seu apoio à Bolívia e ao Presidente Jaime Quiroga,
nomeadamente através do diálogo político e dos seus programas de cooperação, por forma a levar
por diante e a reforçar os progressos registados até à data em matéria de consolidação democrática,
de redução da pobreza e de luta contra as drogas ilegais.

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 pelo Liechtenstein e a
Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.
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140/2001

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

Bruxelas, 10 de Agosto de 2001

A UE regista com preocupação os conflitos que recentemente eclodiram em Mogadíscio, no Baixo
Chebeli, em Puntland e noutras zonas da Somália e apela a todas as partes para que dêem provas da
máxima contenção, a fim de evitar mais derramamentos de sangue e de criar um clima conducente à
reconciliação nacional.

A UE reitera o seu apelo ao Governo de Transição para que prossiga os seus esforços de
reconciliação nacional, em consonância com a declaração da UE de 8 de Setembro de 2000, num
verdadeiro espírito de compromisso, por meios pacíficos e no devido respeito por todas as entidades
que alcançaram um certo grau de estabilidade.

A UE salienta igualmente a importância do embargo ao armamento que foi decretado pela ONU em
relação à Somália (Resoluções 733, 751 e 1356) e insta todas as partes envolvidas a respeitá-lo
plenamente. A UE recorda simultaneamente a declaração presidencial, adoptada em 11 de Janeiro
de 2001 pelo Conselho de Segurança da ONU, na qual se insiste em que "todos os Estados se
devem abster de qualquer intervenção militar na situação interna da Somália, país cujo território não
deve ser utilizado para fins que comprometam a estabilidade na sub-região". A UE considera que
semelhantes intervenções poderiam pôr em risco a soberania, a independência política e a unidade
da Somália.

A UE saúda a criação da Comissão Nacional para a Reconciliação e a Restituição de Bens, prevista
no artigo 30.º/1/a da Carta Transitória aprovada em Arta. A UE apela ao Governo de Transição para
que crie as condições necessárias ao funcionamento independente daquela Comissão. Incentiva
todas as partes somalianas que não participaram no processo de Arta a encetarem um diálogo,
inclusive por intermédio da referida Comissão, também num verdadeiro espírito de compromisso e
no intuito de levar por diante e concluir o processo de reconciliação entre todos os somalianos.

A UE incentiva igualmente a IGAD e respectivos Estados-Membros a intensificarem os seus
esforços no sentido de encorajar o processo de reconciliação na Somália, com base nos resultados
da Conferência de Arta, por forma a auxiliar os somalianos na concretização da paz e da
reconciliação nacional.

Por último, a UE deseja chamar a atenção de todas as partes envolvidas para a necessidade e a
obrigação de garantir a segurança de todas as agências humanitárias e respectivo pessoal em
actividade na Somália.

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.



INFORMAÇÕES GERAIS44

Boletim 01.10.2001 - PT - PE 304.999

141/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, na sequência da prestação de
juramento do Presidente iraniano

Bruxelas, 10 de Agosto de 2001

A União Europeia deseja felicitar vivamente o Presidente Khatami por ocasião da sua prestação de
juramento perante o Parlamento iraniano, em 8 de Agosto de 2001.

A União Europeia faz votos de que este segundo mandato do Chefe de Estado, na sequência do
apoio maciço que lhe foi manifestado pelos eleitores iranianos nas eleições de 8 de Junho último,
venha consolidar o processo de democratização e de liberdade, bem como o reforço do Estado de
direito.

A União Europeia espera fortalecer os seus laços com o Irão e declara-se disposta a associar-se,
num espírito de cooperação, à realização das reformas definidas pelo Presidente Khatami.

142/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
por ocasião da assinatura do acordo-quadro em Skopje

Bruxelas, 13 de Agosto de 2001

A União Europeia saúda a assinatura do acordo-quadro pelo Presidente Trajkovsvi e pelos chefes
dos quatro principais partidos políticos da Antiga República Jugoslava da Macedónia. Este acordo,
que representa uma etapa determinante no processo político em curso, só foi possível devido ao
sentido das responsabilidades dos dirigentes políticos envolvidos nas negociações.

Os signatários comprometeram-se a realizar as reformas políticas indispensáveis para assegurar a
coexistência das comunidades, respeitando a integridade territorial e a unidade da Antiga República
Jugoslava da Macedónia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas.

A União incentiva todas as partes a respeitar lealmente este acordo e a tomar as medidas necessárias
para que ele seja rápida e integralmente posto em prática, e convida todos os cidadãos da Antiga
República Jugoslava da Macedónia a subscrevê-lo sem reservas, pois é o único garante de um
regresso à paz e à estabilidade no país e da reconciliação nacional.
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É essencial que doravante todos respeitem estritamente o cessar-fogo. A União Europeia condena
veementemente os actos de violência que ameaçaram a continuidade do processo político e apela à
calma e à serenidade de todos, sublinhando que não existe alternativa à implementação do acordo
agora concluído.

A União Europeia felicita-se pelo papel de facilitação desempenhado pelo Alto Representante,
Javier Solana, e pelo Representante da UE em Skopje, François Léotard, em estreita ligação com o
Enviado Especial do Presidente dos Estados Unidos, Jim Pardew.

A União Europeia está pronta a convocar rapidamente uma reunião de doadores, na sequência da
adopção pelo Parlamento das disposições constitucionais e legislativas previstas no acordo-quadro,
e tem em preparação um programa de recuperação e reconstrução que contribuirá para a
implementação das reformas.

A União Europeia reafirma a sua determinação em acompanhar a Antiga República Jugoslava da
Macedónia na via para a Europa, traçada na Cimeira de Zagreb pelo Processo de Estabilização e de
Associação.

143/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, na sequência do atentado
de 12 de Agosto em Haifa e do encerramento da Casa do Oriente em Jerusalém Oriental

Bruxelas, 13 de Agosto de 2001

A União Europeia condena nos termos mais enérgicos os recentes atentados suicidas.

Estes actos, sobretudo os que têm por alvo os civis israelitas, são absolutamente odiosos e
revoltantes.

O terrorismo constitui uma ameaça grave à estabilidade na região e é necessário combatê-lo com o
máximo vigor. A União Europeia condena igualmente toda e qualquer ajuda às organizações que o
praticam, quer esta assuma a forma de apoio financeiro, de fornecimento de armas ou de actividades
de treino.

A União Europeia apela à Autoridade Palestiniana para que envide todos os esforços para deter e
levar a tribunal os autores, instigadores e patrocinadores de actos de terror.
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O encerramento da Casa do Oriente e das outras instituições em Jerusalém não serve os interesses
da paz e não pode senão enfraquecer a Autoridade Palestiniana, num momento em que se lhe pede
que intervenha com determinação na luta contra o extremismo. Esta acção contraria o objectivo
fixado, que deve continuar a ser o de restabelecer a segurança para todos. A União Europeia faz
votos por que esta medida seja revogada o mais rapidamente possível, com restituição dos arquivos.
Os actos unilaterais não poderão modificar a posição constante da comunidade internacional no que
se refere ao estatuto dos territórios ocupados, incluindo Jerusalém Oriental.

A União Europeia apela a Israel para que continue a usar da maior contenção no recurso à força
militar.

A União Europeia incentiva ambas as partes a entabularem de imediato um diálogo político
perseverante para saírem do impasse e manifesta o seu apoio às iniciativas que tenciona tomar neste
sentido o Vice-Primeiro Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Shimon Peres. Só
retomando a via traçada pela Conferência de Madrid, pelos Acordos de Oslo e pelas recomendações
do relatório Mitchell será possível restabelecer a segurança para todos.

_______________

144/2001

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre o Camboja
Bruxelas, 16 de Agosto de 2001

A União Europeia regista com agrado a adopção de legislação no Camboja para a instauração de um
Tribunal para os khmer vermelhos. Esta decisão histórica permitirá accionar judicialmente os
responsáveis pelos graves crimes cometidos sob o regime dos khmer vermelhos e permitirá ao
Governo continuar a fomentar a paz e a estabilidade no Camboja.

A União Europeia apoia inteiramente os esforços do Reino do Camboja e das Nações Unidas para
fazer justiça às vítimas das atrocidades do regime dos khmer vermelhos entre 1975 e 1979 e exorta
o Governo real do Camboja a continuar a prodigalizar esforços para que um tribunal apoiado pelas
Nações Unidas e conforme aos padrões internacionais de equidade, justiça e exemplaridade
processual se torne realidade tão logo quanto possível.

Os países da Europa central e oriental associados à União Europeia, os países associados, Chipre,
Malta e a Turquia, e os países da AECL membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem a
presente declaração.
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145/2001

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a abertura do diálogo intercongolês

Bruxelas, 17 de Agosto de 2001

A União Europeia considera que o diálogo intercongolês constitui uma pedra angular do Acordo de
Lusaca e é essencial para a reconciliação nacional e o regresso da paz à República Democrática
do Congo.

A União Europeia regista pois com agrado a realização da reunião de Gaborone de 20 de Agosto e
exorta todos os participantes no diálogo intercongolês que foram convidados pelo mediador, o
senhor Masire, a irem a essa reunião e a tomarem parte nos trabalhos com um espírito construtivo.

A União Europeia e os seus Estados-Membros, enquanto prestadores de apoio político e financeiro
ao diálogo intercongolês, acompanharão de perto a evolução dessa reunião e avaliarão o espírito de
conciliação e a atitude construtiva e criativa dos seus participantes.

A União Europeia pede a todos os participantes que dêem mostras de coragem e de vontade
políticas para não deixarem escapar esta oportunidade histórica de reconciliação entre toda a
população congolesa.

Os países da Europa central e oriental associados à União Europeia, os países associados, Chipre,
Malta e a Turquia, e os países da AECL membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem a
presente declaração.

146/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o ataque contra um comboio em Angola

Bruxelas, 21 de Agosto de 2001

A UE está consternada com a brutalidade do ataque perpetrado pela UNITA na sexta-feira, 10 de
Agosto, contra civis que viajavam no comboio de ligação regular entre Luanda e o Dondo
(província do Cuanza Norte), do qual resultaram cerca de 250 vítimas mortais e 165 feridos.

A UE não pode deixar de condenar com firmeza este acto terrorista cometido contra homens,
mulheres e crianças inocentes. Considera que a prossecução de semelhante actuação não contribui
para a instauração das necessárias medidas de confiança no sentido de um diálogo sério e eficaz que
possa conduzir à paz e à reconciliação nacional em Angola.



INFORMAÇÕES GERAIS48

Boletim 01.10.2001 - PT - PE 304.999

A UE insta a UNITA a cessar imediatamente este tipo de actos contra civis, que infligem um
sofrimento terrível aos angolanos, a respeitar as disposições e o espírito do Protocolo de Lusaca e a
empenhar-se seriamente na busca da paz, através de acções concretas que venham confirmar a sua
vontade declarada de diálogo.

A UE está particularmente preocupada com o facto de no atentado ter sido utilizada uma mina
anticarro e insiste uma vez mais para que todas as partes envolvidas no conflito em Angola, e em
especial a UNITA, ponham definitivamente termo ao uso de minas terrestres.

O ataque contra o comboio vem acentuar a necessidade urgente de todas as partes envolvidas no
conflito em Angola encetarem um diálogo inclusivo no sentido da instauração de uma paz
sustentável que fomente e proteja os direitos humanos, permitindo igualmente que a incontestável
riqueza do país seja aproveitada a bem do desenvolvimento de Angola.

A UE reitera a sua vontade de contribuir para os esforços envidados no intuito de minorar o
sofrimento do povo angolano e mantém-se empenhada numa solução política, com base nos
Acordos de Paz de Bicesse, no Protocolo de Lusaca e nas resoluções pertinentes do Conselho de
Segurança da ONU.

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.

147/2001

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a reunião de Gaborone sobre o pré-diálogo intercongolês

Bruxelas, 30 de Agosto de 2001

A União Europeia regista com agrado o espírito construtivo com que todos os participantes na
reunião do pré-diálogo intercongolês abordaram a reunião de Gaborone de 20 a 24 de Agosto
de 2001.

Este primeiro exercício possui o mérito de conferir novo impulso à reconciliação nacional, ao
ressaltar a vontade comum dos participantes de pôr fim à guerra, preservar a independência e a
unidade do país e instaurar neste a democracia.

Na mesma óptica, a União Europeia regista com satisfação que a próxima reunião do diálogo
intercongolês se realizará a partir de 15/10/2001 em Adis Abeba
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A União Europeia exorta vivamente todos as partes congolesas a continuarem a trabalhar no espírito
de compromisso e conciliação que dominou em Gaborone.

A União Europeia faz questão de felicitar todas as partes, assim como o mediador Masire e a sua
equipa, pelo intenso trabalho efectuado antes da reunião de Gaborone e durante a mesma; a União
reitera o seu apoio aos esforços de mediação.

Os países da Europa central e oriental associados à União Europeia, os países associados, Chipre,
Malta e a Turquia, e os países da AECL membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem a
presente declaração.

_______________

149/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
na sequência da primeira votação das emendas constitucionais

no Parlamento da Antiga
República Jugoslava da Macedónia

Bruxelas, 7 de Setembro de 2001

A União Europeia felicita-se vivamente com a votação favorável registada no Parlamento da Antiga
República Jugoslava da Macedónia, a qual abre caminho a importantes emendas constitucionais.
Esta votação constitui um passo significativo no processo de aprovação do acordo-quadro assinado
em Skopje em 13 de Agosto passado.

A UE toma nota da vastíssima maioria alcançada, representativa de um amplo consenso no seio do
Parlamento e entre as comunidades que nele estão representadas.

Para a União Europeia, o acordo-quadro de 13 de Agosto é a garantia do regresso à paz e à
estabilidade no país, bem como da reconciliação nacional entre todas as comunidades, no respeito
pela integridade territorial e pela unidade do país.

A União Europeia espera que, na votação final, o Parlamento aprove todas as disposições do
acordo-quadro, abrindo assim a via para a sua aplicação integral. A União Europeia está
determinada em acompanhar essa aplicação.
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152/2001

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

Bruxelas, 14 de Setembro de 2001

A União Europeia associa-se às conclusões apresentadas pela Missão Internacional de Observação
Limitada a respeito das eleições presidenciais que tiveram lugar na Bielorrússia a 9 de Setembro e
lamenta profundamente que estas eleições não tenham sido conduzidas no respeito pelas regras da
OSCE para a realização de eleições democráticas. A União Europeia deplora nomeadamente o
assédio de que foram alvo representantes da oposição, observadores nacionais, meios de
comunicação independentes e organizações não governamentais. A União Europeia insta as
autoridades da Bielorrússia a respeitar os direitos destas pessoas.

A União Europeia recorda que o desenvolvimento das suas relações com a Bielorrússia depende
essencialmente do respeito pelos direitos humanos e do avanço da democracia neste país. Neste
contexto, a União Europeia congratula-se com o surgimento, na Bielorrússia, de um certo
pluralismo e de uma sociedade civil consciente dos desafios que a democracia implica, tal como
pôde constatar a Missão Internacional. A União Europeia lamenta que as autoridades da
Bielorrússia não tenham aproveitado a ocasião destas eleições presidenciais para colocar
inteiramente o seu país na trilha da democracia. A União Europeia espera que a Bielorrússia opte,
daqui em diante, por tomar o rumo da liberalização política, do respeito pelos direitos humanos e da
instauração do Estado de direito.

A União Europeia continuará a apoiar a transição para a democracia e concertar-se-á a esse respeito
com todas as forças políticas bielorrussas que estejam dispostas a agir no mesmo sentido. A União
Europeia apoia o Grupo Consultivo e de Observação da OSCE, que poderá contribuir para essa
transição. A União Europeia continuará a seguir atentamente os acontecimentos na Bielorrússia.

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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COMITE ECONOMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA
DE 12 E 13 DE SETEMBRO 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. O FUTURO DA EUROPA

Debate sobre o futuro da Europa

O Comité Económico e Social europeu dedicou grande parte da reunião plenária de Setembro ao
debate sobre o futuro da Europa, contando com a participação dos representantes de quase todos
os Comités Económicos e Sociais nacionais, ou instituições afins, dos Estados-Membros.

O CES europeu adoptou por unanimidade uma resolução sobre o futuro da Europa. Neste
documento, o Comité manifesta o seu pleno apoio ao estabelecimento de um grémio, "por
exemplo, segundo o modelo da Convenção para a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, no
qual os titulares das diversas legitimidades democráticas que configuram a União Europeia como
comunidade política possam, em discussão livre, desenvolver cenários e opções para o futuro da
Europa". O Comité crê plenamente que poderá desempenhar um papel efectivo no trabalho
daquele grémio na promoção de um debate tão aberto quanto possível da sociedade civil (...) e
apela para a sua integração neste grémio como "membro consultivo permanente". A resolução
conclui que "o desafio do futuro da Europa (...) exige uma concepção que todos os cidadãos
partilhem". "Neste contexto, pode o Comité Económico e Social – em articulação com as
estruturas nacionais correspondentes e demais organizações da sociedade civil – contribuir de
forma construtiva para dar conteúdo concreto ao projecto de uma Europa alargada.".

Esta resolução teve o pleno apoio dos presidentes dos Comités Económicos e Sociais nacionais
da maioria dos Estados-Membros. Participaram na plenária do Comité com o objectivo de
preparar uma posição comum sobre o futuro da União Europeia e o papel dos órgãos consultivos
económicos e sociais com vista à cimeira de Laeken. O debate com os presidentes dos CES
nacionais mostrou a determinação destes a trabalharem em conjunto com o CES Europeu e a
terem uma só voz ao dirigirem-se aos chefes de Estado e de governo reunidos em Laeken. O
debate continuará numa reunião a realizar em Helsínquia, em Novembro, a convite do presidente
do CES da Finlândia.

http://www.cese.europa.eu
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− Contacto: M. Patrick FÈVE
Tel.: 32 2 546 96 16 – E-mail: Patrick.Feve@esc.eu.int

2. A QUALIDADE DO EMPREGO

•  Novos mercados de trabalho europeus, abertos a todos, acessíveis a todos
Relatora: CARROLL (Empregadores – IR)
Co-Relatora: POLVERINI (Trabalhadores – IT)
Co-Relator: FUCHS (Actividades diversas – D)

− Referência: PE. 305.713 e COM(2001) 116 final – CES 1125/2001
 
 O parecer do Comité foi elaborado a pedido especial do Parlamento Europeu, ao abrigo das novas

disposições do Tratado, e apresentado ao Comité de Emprego e de Assuntos Sociais do
Parlamento, onde foi objecto de debate.

− Pontos principais:

O Comité congratula-se com a intenção da Comissão de, em 2002, apresentar propostas para um
sistema de reconhecimento profissional mais uniforme, transparente e flexível. A Comissão
deve prosseguir com novas iniciativas e os parceiros sociais podem dar um contributo importante
e activo, por forma a integrar os trabalhadores com um nível baixo de competências.

O Comité mostra-se preocupado com o facto de o Plano de Acção de Aprendizagem ao Longo
da Vida, a apresentar ao Conselho Europeu da Primavera de 2002, ainda se limitar a identificar as
competências básicas essenciais Devia incluir a identificação de formas e meios utilizáveis pelas
pessoas que não foram bem sucedidas com o sistema educativo, beneficiando de uma estratégia de
aprendizagem ao longo da vida, para se integrarem na força de trabalho.

O Comité espera que a Comunicação sobre a eliminação dos obstáculos às prestações
complementares de reforma transfronteiriças proposta pela Comissão acelere a eliminação
dos obstáculos desse tipo à mobilidade.

A mobilidade de investigadores, estudantes, formadores e professores é uma componente
essencial de mercados de trabalho europeus integrados.

O Comité exorta o Conselho a adoptar rapidamente as directivas sobre Mobilidade de nacionais
de países terceiros.

O Comité congratula-se com a proposta da Comissão de um sítio europeu único sobre
mobilidade.

A rede EURES deve ser integrada no sítio único e a campanha de informação sobre a
mobilidade proposta deve também recorrer cada vez mais aos parceiros sociais e às ONG
pertinentes.
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É extremamente importante que o desenvolvimento de um mercado de trabalho europeu
integrado seja acompanhado de uma melhoria da vida económica e social nas regiões menos
desenvolvidas da UE.

Existem problemas muito particulares decorrentes da integração dos mercados de trabalho
relativamente pouco desenvolvidos dos países candidatos nos mercados de trabalho
comunitários mais sofisticados. O período de tempo entre o momento presente e a concretização
da liberdade de circulação deve ser utilizado para acções orientadas para o desenvolvimento de
mercados de trabalho próprios nos países candidatos.

− Contacto: Alan HICK
(Tel.: 32 2 546 93 02 – E-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

•  Melhoria da qualidade da política social e do emprego
Relator: BLOCH-LAINE (Actividades diversas – F)

− Referência: COM(2001) 313 final – CES 1124/2001
 
 O parecer do Comité foi elaborado a pedido especial da ministra belga do Emprego e da Igualdade

de Oportunidades, Laurette ONKELYNX, que salientou a importância que a presidência belga,
no seu programa de tabalho, conferia à qualidade do emprego e à utilidade de um parecer do
CES sobre a matéria.

 
− Pontos principais:

Embora o tema do parecer seja "a melhoria da qualidade da política social e do emprego", o
parecer incide essencialmente na qualidade do emprego.

O Comité concentrou a atenção em alguns temas escolhidos:

•  Segurança/saúde
O Comité sublinhou e reitera a importância do objectivo de harmonização no progresso. Tal
significa que níveis de protecção considerados essenciais, mínimos, não possam variar em
função da dimensão da empresa.

•  Trabalhadores de mais idade
A taxa de emprego dos trabalhadores com idade compreendida entre os 50 e os 64 anos declina a
ritmos diversos desde os anos 70. Torna-se necessário proceder a uma mudança de cultura e a
uma tomada de consciência de forma a que os assalariados valorizem o trabalhar após os 55 anos
e que as empresas e os serviços públicos ponderem melhor os contributos que lhes podem
proporcionar os trabalhadores "que envelhecem.

•  A não-discriminação

•  Acesso à formação e à qualificação
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•  Vida profissional e vida privada e familiar

A qualidade do emprego é elemento determinante da qualidade de vida. É necessário também
prestar um pouco mais de atenção a factores concretos, tais como o tempo necessário para chegar
ao local de trabalho e regressar a casa. Bem como a existência ou ausência de serviços e
equipamentos sociais de proximidade destinados às crianças.

•  Informação e participação dos trabalhadores
Para concluir, o Comité recomenda que, numa primeira fase, se dê particular atenção aos
indicadores possíveis que figuram na comunicação da Comissão e que se ligam aos temas
fundamentais referidos acima.

− Contacto: Susanne JOHANSSON
Tel.: 32 2 546 96 19 – E-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int)

•  Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida
Relator: KORYFIDIS (Trabalhadores – GR)
Co-Relatores: RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Empregadores – E)

        RUPP (Actividades diversas-D)

− Referência: Parecer de iniciativa – SEC(2000) 1832 final – CES 1121/2001

Pontos principais:
O Comité concorda com a abordagem global da Comissão de toda a problemática (vide
introdução do Memorando). Subscreve particularmente:

•  a constatação de que o Conselho Europeu de Lisboa (Março de 2000) introduziu alterações
substanciais na orientação das políticas e acções a adoptar pela União Europeia;

•  a interpretação de que os sistemas de educação e formação terão de adaptar-se para o êxito da
sua transição para uma economia e uma sociedade assentes no conhecimento;

•  a necessidade de lançar o debate à escala europeia com a maior participação possível dos
cidadãos com o objectivo de concretizar uma ampla estratégia para a aprendizagem ao longo da
vida;

•  o raciocínio coerente de que a aprendizagem ao longo da vida deixou de ser apenas uma
componente da educação e da formação, devendo tornar-se o princípio orientador da oferta e da
participação num contínuo de aprendizagem, independentemente do contexto.

•  
− Contacto: Stefania BARBESTA

(Tel.: 32 2 546 95 10 – E-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

*

*          *
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3. INTRODUÇÃO DO EURO

•  Preparação para a introdução do euro
Relator: BURANI (Empregadores – I)

− Referência: Aditamento a parecer de iniciativa – CES 1123/2001

− Pontos principais:
Estando iminente a passagem à moeda única, as numerosas acções que uma vasta gama de
instituições públicas e privadas têm em curso e programadas, dão a impressão de que nem todos
os problemas foram plenamente considerados. Em todo o caso, parece estar a mostrar-se
necessária uma perfeita coordenação das iniciativas, o que não transparece apesar da boa vontade
de todas as partes interessadas.

O Comité não pretende sobrepor-se às entidades responsáveis pelas iniciativas, mas apenas
sublinhar alguns aspectos – aparentemente menores – que poderiam criar problemas práticos ou
psicológicos que dificultassem a passagem das onze moedas para a moeda única.

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

*

*          *

4. MERCADO INTERNO

•  Serviços sociais de interesse geral
Relator: BLOCH-LAINE (Actividades diversas – F)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES 1120/2001
 
− Pontos principais:

Os "serviços sociais" de que trata o presente parecer sentem actualmente uma grande
inquietação. Não é o relativo desconhecimento ou subestimação da sua importância e do seu
papel que bastam para explicar a preocupação que os aflige. O que constitui um problema – e o
problema é real – é a questão do seu futuro à luz do direito comunitário da concorrência.

Que é difícil conciliar o respeito das regras da concorrência com o das especificidades das acções
económicas realizadas pelos serviços sociais de interesse geral é uma evidência.

A sua preocupação, em muitos Estados-Membros da União, é não serem nem instrumentalizados
nem banalizados. Este receio não é ilusório, pelo contrário, e é o que os leva a exigirem
derrogações que, num caso ou noutro, podem incomodar.
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Ao reivindicarem a tomada em conta das suas especificidades, não é a razão que desafiam, é a
imaginação. Não é a mesma coisa. Podemos tentar imaginar sem ofender a razão. O Comité –
este é o sentido do presente parecer – considera que, neste caso, mal andaríamos em não nos
esforçarmos nesse sentido, devido à importância dos desafios, nomeadamente os da coesão
social e da luta contra as exclusões.

− Contacto: Stefania BARBESTA
(Tel.: 32 2 546 95 10 – E-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

 
•  Substâncias perigosas – CMR

Relator: COLOMBO (Trabalhadores – I)

− Referência: COM(2001) 256 final – 2001/0110 (COD) – CES 1113/2001

− Contacto: João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel.: 32 2 546 9245 – E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Máquinas
Relator: DE VADDER (Empregadores – B)

− Referência: COM(2000) 899 final – 2001/0004 (COD) – CES 1112/2001

− Contacto: João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel.: 32 2 546 92 45 – E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

*

*          *

5. POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM

•  OCM/sementes
Relator: LIOLIOS (Actividades diversas – GR)

− Referência: COM(2001) 244 final – 2001/0099 (CNS) – CES 1119/2001

− Pontos principais:
O CES subscreve a proposta da Comissão no atinente à manutenção dos actuais montantes das
ajudas concedidas ao sector das sementes.
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O CES propõe que o Conselho e a Comissão examinem a possibilidade de que essas ajudas
tenham duração superior às das duas campanhas de comercialização seguintes; insta com o
Conselho e com a Comissão para que fixem um montante único de ajudas para essa espécie de
sementes de modo a não prejudicar certos produtores e é favorável a que se examine a
possibilidade de integrar outras sementes no  regime de ajudas.

Todavia, o CES rejeita a proposta da Comissão no atinente à inclusão de um mecanismo de
estabilização no regime de ajudas por  a considerar confusa, vaga, insuficientemente
documentada e lhe parecer desnecessária. O CES manifesta dúvidas quanto à questão de saber se
a Comissão teve em conta, afora as despesas a cargo do orçamento, outros objectivos
importantes que figuram no Tratado da União Europeia ou a evolução geral do sector agrícola da
UE.

− Contacto: Nikos PIPILIAGKAS
(Tel.: 32 2 546 91 09 – E-mail: Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int

•  OCM/Arroz
Relator: SANTIAGO (Empregadores – E)

− Referência: COM(2001) 169 final – 2001/0085 (CNS) – CES 1118/2001
 
− Contacto: Silvia CALAMANDREI

(Tel.: 32 2 546 96 57 – E-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  OCM/Vitivinícola
Relator geral: KIENLE (Empregadores – D)

− Referência: COM(2001) 332 final – 2001/0132 (COD) – CES 1126/2001
 
− Pontos principais:

O Comité Económico e Social aprova expressamente o objectivo da proposta de regulamento de
promover a substituição de gerações no sector agrícola, e, mais em especial, no vitivinícola,
concedendo novos direitos de plantação aos jovens viticultores.

O Comité Económico e Social remete neste contexto para o parecer que está presentemente a
elaborar sobre perspectivas para os jovens agricultores. Numa audição pública organizada pelo
Comité, na qual os relatores do Parlamento Europeu, do Comité das Regiões e do Comité
Económico e Social se avistaram, para debater o assunto, com uma delegação do Conselho
Europeu dos Jovens Agricultores (CEJA), foi expressamente requerida uma redução dos custos e
encargos incorridos pelos jovens agricultores ao se estabelecerem e, em particular, ao adquirirem
direitos de produção.
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Contacto: Eleonora DI NICOLANTONIO
(Tel.: 32 2 546 94 54 – E-mail: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)

*

*          *

6. TRANSPORTE E SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

•  Estatísticas aviação civil
Relator: GREEN (Empregadores – DK)

− Referência: COM(2000) 847 final – 2000/0343 (COD) – CES 1114/2001

− Contacto: Luis LOBO
(Tel.: 32 2 546 97 17 – E-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Programa Europeu de Navegação por satélite
Relator: BERNABEI (Empregadores – I)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES 1116/2001

− Pontos principais:
Comité dá todo o apoio ao programa Galileu como elemento  estratégico para a competitividade
do sistema europeu, pelo impacto positivo que Galileu pode ter a nível mundial, as repercussões
inovadoras em termos económicos, de emprego e sociais, bem assim para a melhoria da
qualidade de vida que Galileu pode assegurar. Espera também uma rápida definição da estratégia
comum e recomenda o seguinte:

− a pronta adopção de uma estratégia comum clara com um mandato definido e uma plataforma de
desenvolvimento bem estabelecida;

 
− a criação em 2001 de um "empresa comum", na acepção do art. 171 do Tratado CE, e a posterior

criação de uma Agência Europeia Galileu que crie uma rede aberta permanente de todos os
protagonistas, incluindo os utilizadores finais;

 
− a articulação desta empresa comum, de duração limitada ao ano 2003, e da posterior Agência

Europeia, em torno de quatro pilares: um comité director, constituído como fórum institucional
de direcção aberto aos agentes públicos e privadas; um comité ético de alto nível que garanta o
respeito das exigências de transparência, o uso exclusivamente civil e a protecção da
privacidade; um organismo regulador que ofereça as garantias adequadas de interoperabilidade
técnica; um organismo operacional;
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− a criação de uma estrutura de comercialização através de uma  "sociedade de promoção Galileu"
com a participação do sector privado, que deveria assumir progressivamente a responsabilidade
financeira, cabendo a responsabilidade técnico-política ao sector público;

 
− a cooperação e interoperabilidade em termos de coexistência com GLONASS e GPS e com os

seus futuros desenvolvimentos mediante tratados internacionais.

− Contacto: Luigi DEL BINO
(Tel.: 32 2 546 93 53 – E-mail: luigi.delbino@esc.eu.int)

•  Segurança das infra-estruturas de informação (cibercriminalidade)
Relator: DANTIN (Trabalhadores – F)

− Referência: COM(2000) 890 final – CES 1115/2001

− Pontos principais:
O desenvolvimento da sociedade da informação induz profundas alterações que afectam diversos
aspectos da vida humana: trabalho, educação, tempos livres, indústria, comércio, etc..
Constata-se que parte da economia é já "ciberdependente". Assim, convirá utilizar meios práticos
e jurídicos cada vez mais eficazes. O CES insiste na necessidade de acelerar a definição das
modalidades de regulação. Torna-se necessário acompanhar as medidas de repressão de medidas
mais vastas de prevenção, de formação e de luta contra a exclusão. Importa colocar maior ênfase
na segurança das infra-estruturas.

O CES considera que importa procurar soluções técnicas e jurídicas para que o acesso e a
navegação na Internet não dêem azo a perseguição ou investigação dos comportamentos
privados dos internautas. O envio de mensagens anónimas não solicitadas para um determinado
endereço individual, particularmente a partir de lugares públicos (cibercafés, bibliotecas, etc.)
deve ser igualmente proibido.

O CES considera que a criação de um Fórum da União Europeia que reuna elevado número de
actores, com o objectivo de melhorar a cooperação ao nível da UE, é uma boa iniciativa, e
decidiu participar activamente nos trabalhos deste fórum. Deve-se aprofundar a investigação
sobre dois temas essenciais: até que nível de complexidade se pode desenvolver a Internet sem
risco de vulnerabilidade insuportável? E quais são as especificidades psicológicas da
cibercriminalidade no mundo virtual em relação à criminalidade tradicional no mundo "real e
concreto"?

− Contacto: Luigi DEL BINO
(Tel.: 32 2 546 93 53 – E-mail: luigi.delbino@esc.eu.int)

*

*          *
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7. COMMERCE INTERNATIONAL

•  Comércio internacional e desenvolvimento social (7ª cimeira euromediterrânica)
Relator: LÓPEZ ALMENDÁRIZ (Empregadores – E)

− Referência: Relatório de informação: CES 438/2001 fin

− Pontos principais:
A UE pôs em prática uma estratégia multiabrangente que aborda questões económicas e
comerciais, bem como o desenvolvimento social, a segurança e estabilidade em países terceiros e
a cooperação cultural. Um dos objectivos consiste na criação gradual de uma zona de comércio
livre para 2010, que deve ser compatível com as obrigações assumidas pelas partes no âmbito da
OMC.

Os indicadores de desenvolvimento da zona não melhoraram tanto como a parceria deixava
antever e a região está em vias de completar a sua transição para um modelo de economia de
mercado aberta. O volume das trocas comerciais inter-regionais continua a ser muito escasso e é
certamente insuficiente para que os acordos com a UE exerçam todo o seu potencial.

Entre as recomendações do CES, figuram as seguintes:

− redobrar esforços para proporcionar assistência técnica a estes países, aprofundando assim a
dimensão Sul-Sul do processo;

 
− melhoria das infra-estruturas de transporte e de telecomunicações;

 
− avançar com maior rapidez do que até agora em matéria de harmonização das regras de origem;

− simplificar e melhorar a programação e os procedimentos administrativos do programa MEDA;

− melhorar o acompanhamento dos projectos financiados pelo MEDA, de modo a assegurar, desta
forma, a sua eficácia e a sua real repercussão nos indicadores de desenvolvimento dos
beneficiários;

− promover a criação de quadros de investimento transparentes, seguros e fiáveis para facilitar a
integração da zona euromediterrânica na economia mundial ;

− reforçar o papel dos actores da sociedade civil no processo e favorecer o seu trabalho enquanto
interlocutores sociais dos respectivos governos.

− Contacto: Ellen DURST
(Tel.: 32 2 546 98 45 – E-mail: ellen.durst@esc.eu.int)
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•  Sistema de preferências pautais generalizadas (SPG) 2002-2004
Relator geral: WALKER (Empregadores – UK)

− Referência: COM (2001) 293 final – CES 1122/2001
 
− Pontos principais:

•  O Comité apoia uma redução fixa do direito NMF de 3,5 pontos percentuais para todos os
produtos sensíveis e concorda com a Comissão que uma redução uniforme de 30% deveria ser
aplicada a todos os produtos em causa.

 
•  No que se refere à exclusão dos países, o Comité aprova o princípio de utilizar um critério

neutro que seja periodicamente actualizado e está de acordo com que o limiar do Banco
Mundial corresponde a esses requisitos.

•  O Comité aprova a proposta de manter ambas as regras de base – a cláusula denominada
"parte de leão" e o mecanismo de graduação – e subscreve o princípio de que só se deverá
proceder à graduação se os países beneficiários preencherem um dos critérios durante três
anos consecutivos, mesmo na eventualidade de não ser o mesmo critério que é preenchido em
cada um dos três anos.

•  O Comité constata que os regimes especiais de incentivo não tiveram o êxito esperado
aquando da sua adopção e que se parece imperativo torná-los mais atraentes. E pergunta-se se
a Comissão terá ido suficientemente longe nesta via.

•  O Comité congratula-se com o facto de a Comissão ter aproveitado esta oportunidade para
simplificar a regulamentação existente, mas lamenta que não se tenha chegado à
harmonização e uniformização de todas as normas e de todos os procedimentos. Embora
compreenda que não seja pertinente proceder a alterações de fundo tão perto da revisão global
prevista para 2004, o Comité espera que nessa ocasião se reconheça plenamente a necessidade
de simplificar, harmonizar, racionalizar, codificar, reduzir e uniformizar todo o sistema.

 
− Contacto: Jean-François BENCE

(Tel.: 32 2 546 93 99 – E-mail: jean-françois.bence@esc.eu.int)

__________________
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New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:jean-françois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-françois.bence@cese.europa.eu
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