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Nomes dos Grupos políticos

PPE Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus
PSE Grupo do Partido dos Socialistas europeus
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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
INDU 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
REGI 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

O presente boletim está disponível igualmente na base de dados EPADES, na
directoria PUBLIC\BULLETIN\ACTIVITE\BUL1999\09A99.PT
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PARLAMENTO EUROPEU

COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

RENÚNCIA DE UM DEPUTADO FRANCÊS AO SEU MANDATO
AO PARLAMENTO EUROPEU

-------------------------------------------------------------

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

Nicolas SARKOZY (PPE/F)

apresentou o seu pedido de renúncia ao mandato de deputado ao Parlamento Europeu com efeitos a
partir de 15 de Setembro de 1999.

O Parlamento Europeu tomou nota do facto na sessão plenária de 4 de Outubro de 1999.

O senhor SARKOZY desempenhou o mandato de deputado ao Parlamento Europeu desde 20 de
Julho de 1999 e pertencia ao Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos
Democratas Europeus (PPE).

Era membro da Comissão dos Orçamentos.

*
*     *

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO DE UM DEPUTADO ESPANHOL
AO PARLAMENTO EUROPEU

-------------------------------------------------------------

A senhora Presidente do Parlamento Europeu recebeu a notificação oficial da eleição, com efeitos a
partir de 20 de Setembro de 1999, de:

Juan Andrés NARANJO ESCOBAR
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em substituição da senhora Loyola de PALACIO VALLELERSUNDI (PPE/E), nomeada
Vice-Presidente da Comissão Europeia.

O Parlamento Europeu tomou nota do facto na sessão plenária de 4 de Outubro de 1999.

*
*     *

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO DE UM DEPUTADO FRANCÊS
AO PARLAMENTO EUROPEU

-----------------------------------------------------------------

Na sessão plenária de 25 de Outubro de 1999,  o Parlamento Europeu tomou nota da eleição do

Sr. Brice HORTEFEUX

em substituição do Sr. Nicolas SARKOZY (PPE/F), com efeitos a partir de 15 de Setembro de
1999.

*
*     *
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Na sua sessão de 25 de Outubro de 1999, o Parlamento Europeu tomou nota de que

o Sr. Marco FORMENTINI

aderiu ao Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas (ELDR), com efeitos
a partir de 5 de Outubro de 1999.

*
*     *
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PARLAMENTO EUROPEU

RESUMO DO PERÍODO DE
PERGUNTAS

OUTUBRO I 1999

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 27 15 10 9 1 0 1 M. SASI

Comissão 59 15 43 13 1 0 0

M. BARNIER
M. NIELSON
M. VERHEUGEN
M. BYRNE
Mme. REDING
M. PATTEN
M. FISCHLER

Total 86 30 53 22 2 0 1
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DECLARAÇÕES ESCRITAS  -  ANO 19991

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

7/99

8/99

9/99

168.504

168.513

168.514

HELMER, KAUPPI, DUCARNE,
DOYLE

Roy PERRY

Ward BEYSEN

Desportos rurais

Localização da sede do Parlamento Europeu

Razões para a abstenção relativa à Resolução
sobre Tampere

13.10.1999

26.10.1999

03.11.1999

22.01.2000

18.02.2000

18.02.2000

12

13

1

                                                
1 Situação em  29.10.1999
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SELECÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS A PEDIDO DA
 DIRECÇÃO-GERAL DE ESTUDOS 1

N° Assunto Páginas Línguas
disponíveis

Data

Direito Comparado, Orçamento

98/12/031 "Software protection" - Directives,
propositions de directives communautaires et
les normes existant en Italie

5 FR Abr 99

99/02/052 Ausschüsse im Repräsentantenhaus und Senat
der USA und deren Zuständigkeiten

5 DE Abr 99

99/04/018 1) Bilan de la législature: Le statut des
assistants parlementaires auprès du PE - 2) La
réforme du règlement - 3) Bilan de la
législature: Renforcement des procédures
pour le contrôle du budget

11 FR Abr 99

Assuntos Internacionais e Institucionais

99/01/053 Customs union and financial cooperation with
Turkey

10 EN Fev 99

99/01/056 South Africa : political and economic
situation and EU-South Africa relations

18 EN Fev 99

99/02/010 Briefing note on the EU-US banana dispute 8 EN Abr 99

99/02/050 Briefing note on the former Yugoslav
Republic of Macedonia

8 EN Fev 99

                                                
1 N.B. Nos casos em que os estudos existem em mais de uma língua, a língua original figura na lista em primeiro lugar.
     (DORSALE) = Nota analítica sobre propostas de textos legislativos elaborada pela DG IV.
     Podem ser obtidos exemplares destes estudos  no Serviço «Work in Progress» (W.I.P.), DG IV,  Schuman 6/25,

Luxemburgo, FAX (352) 4300 22506.  (Favor indicar a língua preferida).
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N° Assunto Páginas Línguas
disponíveis

Data

99/03/058 Statut des Députés 1 FR Mar 99

99/03/065 Briefing note on the Millennium Round 7 EN Mar 99

99/04/014 Briefing note on EU-US Dispute on hush kits
for reducing aircraft noise

8 EN Abr 99

Social, Mulheres, Saúde e Cultura

99/03/006 List of reports of the committee on
employment and social affairs (September
1994 - February 1999)

10 EN Mar 99

99/03/057 Breast Implants 4 EN Abr 99
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

88/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o Memorando de Sharm-el-Sheikh

Bruxelas, 7 de Setembro de 1999

A União Europeia felicita o Primeiro-Ministro Yehud Barak e o Presidente Yasser Arafat pela
conclusão das difíceis negociações entre as partes no Acordo de Wye River.  O memorando
constitui um passo importante, pois restabelece a confiança e infunde um optimismo renovado em
relação à rápida conclusão das conversações sobre o estatuto definitivo.

Firmemente empenhada no Processo de Paz no Médio Oriente, a UE está disposta a dar o seu apoio
às conversações e à aplicação dos acordos em vigor.

A UE espera que o memorando abra o caminho, num prazo razoável, a uma paz definitiva, justa,
duradoura e abrangente.  Importa agora activar, através de iniciativas concretas, todos os
mecanismos do processo de paz.

A Ministra dos Negócios Estrangeiros Tarja Halonen enviou hoje ao Presidente Arafat, em nome da
União Europeia, uma carta de apoio ao Memorando de Sharm El Sheikh.

*
*      *

89/99

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

de Chipre e Malta, países igualmente associados,
bem como dos países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu,

relativa à proibição de fornecimento e venda de petróleo e produtos petrolíferos
à República Federativa da Jugoslávia (RFJ) e

a medidas restritivas adicionais contra
a República Federativa da Jugoslávia

Bruxelas,  10 de Setembro de 1999

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre e Malta, países
igualmente associados, bem como os países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu,
declaram subscrever os objectivos da Posição Comum 1999/604/PESC, definida pelo Conselho
em 3 de Setembro de 1999 com base no artigo J.2 do Tratado da União Europeia, que altera a
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Posição Comum 1999/273/PESC, relativa à proibição de fornecimento e venda de petróleo e
produtos petrolíferos à República Federativa da Jugoslávia (RFJ), e a Posição
Comum 1999/318/PESC sobre medidas restritivas adicionais contra a República Federativa da
Jugoslávia. Mais declaram que assegurarão a conformidade das respectivas políticas nacionais com
a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda o compromisso assim assumido.

*
*     *

90/99

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

de Chipre e Malta, países associados,
bem como da Islândia e da Noruega, países da EFTA

membros do Espaço Económico Europeu, sobre o contributo
para acelerar a entrada em vigor do Tratado de

Proibição Completa dos Ensaios Nucleares (CTBT)
Bruxelas, 16 de Setembro de 1999

Os países associados da Europa Central e Oriental, Chipre e Malta, países associados, bem como a
Islândia e a Noruega, países da EFTA que são membros do EEE, declaram partilhar os objectivos
da Posição Comum adoptada pelo Conselho da União Europeia, em 29 de Julho de 1999, com base
no artigo 151 do Tratado da União Europeia, relativa ao contributo da União Europeia para acelerar
a entrada em vigor do Tratado de proibição completa dos ensaios nucleares (CTBT).  Mais
declaram que assegurarão a conformidade das respectivas políticas nacionais com a referida Posição
Comum.

A União Europeia regista e saúda o compromisso assim assumido.

*
*     *
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91/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o resultado do referendo sobre a concórdia civil e a paz na Argélia

Bruxelas,  21 de Setembro de 1999

A União Europeia congratula-se com o resultado do referendo que se realizou em 16 de Setembro
na Argélia e por meio do qual o povo argelino manifestou o seu apoio ao projecto de reconciliação
nacional e de paz do Presidente Bouteflika.

A União Europeia espera que a Argélia possa agora, finalmente, sair do ciclo de violência que há
anos vitima a sua população e iniciar um processo de reconstrução nacional que conduza à
estabilidade política necessária para a promoção do progresso económico e social.

A União Europeia confirma a sua disponibilidade para apoiar e incentivar o processo de reformas
na Argélia, em particular no quadro da cooperação euro-mediterrânica e, designadamente, através
do rápido reatar das negociações tendo em vista a celebração de um Acordo Euro-Mediterrânico de
Associação.  A UE atribui a maior importância à prossecução do diálogo político encetado com a
Argélia, e aguarda com expectativa a reunião a nível ministerial com a Tróica da UE, agendada para
o próximo dia 3 de Novembro, em Argel.

*
*     *

92/99

Declaração sobre a Indonésia da União Europeia e da Bulgária, da República Checa, da
Estónia, da Hungria, da Letónia, da Lituânia, da Roménia, da República Eslovaca e da

Eslovénia, dos países associados Chipre e Malta, bem como dos Países da EFTA
 membros do EEE

Bruxelas,  21 de Setembro de 1999

A Bulgária, a República Checa, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, a Roménia, a República
Eslovaca e a Eslovénia, os países associados Chipre e Malta, bem como os Países da EFTA
membros do EEE declaram que subscrevem os objectivos da Posição Comum do Conselho sobre
medidas restritivas contra a Indonésia.  Estes países velarão por que as suas políticas nacionais se
pautem por essa Posição Comum.

A União Europeia regista este compromisso, com o qual se congratula.

*
*     *
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93/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a República Democrática do Congo

Bruxelas,  22 de Setembro de 1999

Na sua declaração de 3 de Setembro de 1999, a União Europeia registou a conclusão do processo de
assinatura do Acordo de Lusaca e expressou a sua disponibilidade para apoiar a implementação do
Acordo, desde que as próprias Partes, sem excepção, o apliquem em conformidade com os termos
nele definidos.

Todavia, a UE continua profundamente preocupada pelos atrasos registados na implementação do
Acordo pelas Partes e por prosseguirem as actividades militares e a propaganda hostil.  Não foram
preenchidas as condições essenciais para a implementação do Acordo – nomeadamente, não foi
concluída a selecção dos representantes para a Comissão Militar Conjunta e não houve acordo entre
todas as Partes sobre o mediador para o diálogo nacional.

Por esse motivo, a União Europeia insta veementemente todas a Partes a respeitarem inteiramente o
conteúdo e o calendário do Acordo, que constitui o instrumento negociado para uma solução
pacífica do conflito.  Além disso, a UE encoraja as Nações Unidas e a OUA a envidarem todos os
esforços no sentido de apoiar a implementação do Acordo.

A União continua disposta a apoiar vários elementos da implementação do Acordo, como sejam as
operações de manutenção da paz das Nações Unidas e da OUA, a Comissão Militar Conjunta, o
diálogo nacional, a reintegração dos refugiados e das pessoas deslocadas nos seus países de origem,
bem como o processo de democratização, recuperação e reconstrução da República Democrática do
Congo.

Subscrevem a presente declaração os países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, os países associados Chipre e Malta e os países da EFTA membros do Espaço Económico
Europeu.

*
*     *
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94/99

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a situação em Timor-Leste e em Timor Ocidental

Bruxelas,  21 de Setembro de 1999

A União Europeia congratula-se com os progressos verificados na mobilização da Força
Internacional em  Timor-Leste. Tal demonstra a vontade da Comunidade Internacional em alcançar
uma solução pacífica e duradoura para a questão de Timor-Leste baseada na auto-determinação do
povo de Timor-Leste. O medo está a dar lugar à esperança em Timor-Leste.

Saudamos e continuamos a apoiar os esforços desenvolvidos pelo Secretário-Geral e pela Missão
das Nações Unidas em Timor-Leste no processo de consulta com vista à independência do
território.

A União Europeia aprecia a contribuição dos Estados membros da ONU que mobilizaram forças
militares e apoio material para a Força Internacional. A participação dos Estados da região é
especialmente importante para o êxito da operação. Desejamos prestar o nosso tributo aos Estados
Asiáticos e, em particular, ao Estados da ASEAN que contribuíram para a criação da força
internacional, mostrando assim o seu interesse na manutenção da paz e da segurança na região.

Neste contexto saudamos a cooperação do Governo Indonésio com a força internacional. Para que a
operação alcance os seus objectivos imediatos, nomeadamente proteger a população civil e
possibilitar um imediato desencadear em pleno das acções de ajuda humanitária, é crucial que se
proceda a uma completa e célere retirada das forças armadas indonésias de Timor-Leste, bem como
a uma rápida contenção e desarmamento de todos os elementos paramilitares existentes no
território.

A UE continua seriamente preocupada com a situação humanitária em Timor-Leste e, ainda,
especialmente, em Timor Ocidental. A UE reitera os seus anteriores apelos para que seja permitido
acesso imediato e seguro das organizações humanitárias internacionais tanto a Timor-Leste como a
Timor Ocidental. Deve ser dada aos refugiados em Timor Ocidental liberdade para decidirem por si
próprios se querem regressar a Timor-Leste. As autoridades indonésias continuam a ser
responsáveis pela sua segurança e pelas suas necessidades humanitárias. A comunidade
internacional mantém-se pronta a ajudar as autoridades indonésias.

A UE apoia os apelos para a criação de uma Comissão Internacional de Inquérito para investigar os
casos em que tenha sido violado o direito humanitário internacional. As atrocidades não podem
ficar impunes.

*
*    *
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95/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
relativa ao desaparecimento de Victor Gonchar,

Vice-Presidente do 13º Soviete Supremo da Bielorússia
Bruxelas,  23 de Setembro de 1999

A União Europeia está profundamente preocupada com o desaparecimento de Victor Gonchar,
Vice-Presidente do 13º Soviete Supremo da Bielorússia, na noite de 16 de Setembro.

Recordando as garantias dadas durante os debates realizados em Minsk entre os representantes da
UE e as autoridades bielorrussas, a União Europeia apela a estas autoridades no sentido de fazerem
tudo o que estiver ao seu alcance para inquirir do paradeiro de Victor Gonchar e garantir a sua
segurança. A UE espera que estas investigações permitam obter resultados rapidamente. Além
disso, a União lembra às autoridades bielorrussas que, continuam por esclarecer os anteriores
desaparecimentos de Tamara Vinnikova, antiga Presidente do Banco Central, e do General Yuri
Zakharenko, antigo Ministro do Interior.

Subscrevem a presente declaração os países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, Chipre e Malta, países igualmente associados, bem como os países da EFTA membros do
Espaço Económico Europeu.

*
*     *

96/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
relativa à desmilitarização do UCK

Bruxelas,  23 de Setembro de 1999

A União Europeia saúda o anúncio feito pelo comando da KFOR de que o Exército de Libertação
do Kosovo deu por concluído o cumprimento das suas obrigações de desarmamento. A União
Europeia congratula-se igualmente com a constituição do Corpo de Protecção do Kosovo, formação
multiétnica, sob a autoridade política da Missão das Nações Unidas no Kosovo e sob o controlo
operacional da KFOR, para ajudar a MINUK a assegurar a protecção em situações de emergência
civil. Esta estrutura humanitária e de auxílio de emergência contribuirá para a integração dos
antigos membros da UCK na sociedade civil.
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A União Europeia espera que os acordos sejam integral e incondicionalmente cumpridos e dá o seu
pleno apoio à KFOR na implementação dos acordos. Ficará assim aberta a via para um processo de
estabilização e desmilitarização da sociedade kosovar, de desenvolvimento das instituições civis e
de cooperação interétnica. A União Europeia continua firmemente empenhada em ajudar as
populações do Kosovo nos seus esforços de criação de um Kosovo democrático, pluriétnico e
pluralista, assente no Estado de direito e no pleno respeito pelos direitos humanos, e em restaurar o
clima de confiança entre os povos do Kosovo.

*
*    *

97/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Península da Coreia

Bruxelas, 29 de Setembro de 1999

A União Europeia congratula-se com a recente declaração da República Popular Democrática da
Coreia (RPDC) relativa à decisão de suspender os lançamentos experimentais de mísseis enquanto
prosseguirem as conversações entre os Estados Unidos e a RPDC. A UE espera que esta iniciativa
constitua um primeiro passo para a obtenção de resultados concretos no domínio da não
proliferação.

O diálogo é o melhor caminho para reduzir as tensões e fomentar a estabilidade regional. As
recentes conversações entre os Estados Unidos e a RPDC, efectuadas num espírito construtivo,
tiveram efeitos positivos em direcção à normalização das relações entre os EUA e a RPDC.

A UE recorda que um diálogo significativo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é primordial
para assegurar uma paz duradoura na Península. A UE volta a confirmar o seu apoio à política de
empenhamento neste sentido e convida as duas Coreias a reatarem entre si o diálogo directo sem
condições prévias. Por seu lado, a UE está disposta a prosseguir o seu apoio aos esforços
desenvolvidos a nível internacional para promover a estabilidade e a paz na região, bem como a
efectuar uma nova ronda de conversações com a RPDC.

A presente declaração é subscrita pelos países associados da Europa Central e Oriental, por Chipre e
Malta, países associados, e pelos países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu.

*
*    *
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98/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o reagrupamento forçado de civis no Burundi

Bruxelas, 8 de Outubro de 1999

A União Europeia deplora veementemente o novo surto de violência e de conflito interno a que se
tem assistido nas últimas semanas no Burundi, principalmente no Sul do país e nos arredores da
capital, Bujumbura.

A União Europeia está preocupada com os novos ataques dos rebeldes, cuja primeira vítima é a
população civil.

O recente reagrupamento forçado, pelo exército do Burundi, de cerca de 260 000 civis nas zonas
rurais dos arredores de Bujumbura constitui outro grave motivo de preocupação.

A União Europeia deplora a violação dos Direitos do Homem, a perda de vidas humanas e a
destruição de bens que têm marcado toda esta operação, e lamenta a angústia e o sofrimento a que
as populações civis foram sujeitas na sua transferência forçada para as zonas de reagrupamento.

A União Europeia insta o Governo do Burundi a pôr termo à política de reagrupamento forçado e a
permitir que as pessoas deslocadas regressem às suas terras o mais rapidamente possível.  Enquanto
tal não acontece, a UE apela ao Governo para que lhes proporcione melhores condições sanitárias e
de alojamento temporário.

A UE regista que o Governo do Burundi se comprometeu a garantir aos representantes das Nações
Unidas, bem como às organizações não governamentais internacionais, livre acesso a todos os
campos de reagrupamento em causa, para que aí possam prestar auxílio humanitário. A UE solicita
às autoridades do Burundi que continuem a facultar o mesmo livre acesso ao Gabinete do Alto
Comissário para os Direitos Humanos no Burundi e aos seus observadores.

A União Europeia espera que todos os movimentos rebeldes do Burundi se associem ao processo de
paz de Arusha e que todas as partes implicadas no conflito do Burundi escolham a via da
negociação, e não a da violência e do confronto.

Subscrevem a presente declaração os países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, Chipre e Malta, países também associados, bem como os países da EFTA, membros do
Espaço Económico Europeu.

*
*    *
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99/99:  À data do fecho desta edição, este documento não nos tinha ainda sido enviado pelo
 Conselho

*
*     *

100/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o diálogo entre togoleses e a sua facilitação

Bruxelas, 12 de Outubro de 1999

A União Europeia saúda os progressos que os partidos togoleses realizaram em Julho nas
conversações sobre a situação política no Togo, com o apoio de mediadores e peritos em segurança
da União Europeia e da OIF (Organização Internacional da Francofonia). Os progressos registados
conduziram ao Acordo-Quadro de Lomé, celebrado em 29 de Julho de 1999.

A União Europeia apela a todos os partidos togoleses para que assegurem uma implementação
eficaz das disposições do Acordo-Quadro, num espírito de boa fé e no respeito pelos direitos
humanos.

A União Europeia está disposta a apoiar a missão de mediação, no âmbito e na observância das
regras da Convenção de Lomé, acreditando que esta iniciativa conduzirá ao restabelecimento da
democracia no Togo e, portanto, à normalização das relações entre a União Europeia e este país.

Subscrevem a presente declaração os países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, Chipre e Malta, países associados, e os países da EFTA que são membros do Espaço
Económico Europeu.

*
*    *

101/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o processo de paz na Guatemala

Bruxelas, 11 de Outubro de 1999

1. A União Europeia saúda o "Encontro para a Paz" convocado pela "Comisión de
Acompañamiento", o qual constitui mais uma expressão dos esforços conjuntamente
envidados por diversos sectores da sociedade guatemalteca no sentido de promover a
implementação dos Acordos de Paz. A UE felicita todas as partes envolvidas pelos resultados
já alcançados no âmbito do processo de paz.
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2. O processo de paz teve início há mais de dez anos, a par do processo de democratização. O
fim do conflito armado e a assinatura dos Acordos de Paz constituíram o coroamento dos
esforços de vários governos sucessivos, em colaboração com organizações sociais,
económicas e políticas. Também a implementação dos Acordos de Paz exige esforços
conjuntos e prolongados de todos os sectores da sociedade guatemalteca, por forma a fazer
das medidas e objectivos aprovados uma realidade duradoura, inclusive em matéria de
respeito pelos direitos humanos, igualdade de oportunidades para a população indígena,
reforma do sistema judicial, reforma fiscal e reconciliação assente na verdade.

3. A UE assumiu plenamente o compromisso de apoiar a implementação dos Acordos de Paz,
reconhecendo embora que devem ser os próprios guatemaltecos a suportar, no essencial, os
esforços destinados a erradicar as causas profundas do confronto armado. A UE está disposta
a prosseguir as suas diligências no sentido de ajudar à realização das grandes mutações que
são necessárias para assegurar uma paz duradoura, partindo do princípio de que a Guatemala
está plenamente preparada para fazer avançar o processo de paz.

4. A UE exorta, pois, todos os guatemaltecos a empenharem-se de forma inequívoca na
continuação do processo de paz e na plena implementação dos Acordos de Paz.

*
*    *

102/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a República Democrática do Congo

Bruxelas,  11 de Outubro de 1999

Em 16 de Julho de 1999, a União Europeia declarou-se disposta a apoiar o Acordo de Lusaca, na
condição de este ser cumprido pelas próprias partes. Declara-se agora uma vez mais firmemente
resolvida a apoiar a implementação do Acordo, nos seus diversos elementos, incluindo a Comissão
Militar Conjunta e o diálogo nacional, as operações de paz conduzidas pela ONU e pela OUA, a
reinserção dos refugiados e das pessoas deslocadas nos seus países de origem e o processo de
democratização, recuperação e reconstrução da República Democrática do Congo.

A União Europeia continua preocupada perante a lentidão com que estão a ser aplicadas as
principais disposições do Acordo e criados os órgãos e mecanismos de implementação. Exorta as
partes a apoiarem este frágil processo de paz e a evitarem reentrar em conflito.

A União Europeia, congratulando-se com o facto de a Comissão Militar Conjunta    elemento
essencial do Acordo de Lusaca   ter a sua primeira reunião agendada  para 11 de Outubro de 1999,
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está a contemplar a possibilidade de lhe prestar apoio financeiro logo que estejam reunidas as
condições para a sua entrada em funções.

*
*    *

103/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o assassínio de membros de uma missão humanitária no Burundi

Bruxelas, 18 de Outubro de 1999

A União Europeia condena com firmeza os novos actos  de violência indiscriminada registados no
Burundi, de que a população deste país continua a ser a principal vítima.

A União Europeia exprime a sua grande indignação e condena o ataque perpetrado contra uma missão
humanitária na província de Rutana, na terça-feira, 12 de Outubro. A União Europeia manifesta-se
chocada pelo massacre que vitimou vários membros daquela missão, cidadãos do Burundi e
expatriados, incluindo dois representantes de agências das Nações Unidas, e apresenta as suas
condolências às famílias das vítimas.

A União Europeia exige que os autores do massacre sejam levados a tribunal.

A União Europeia faz, mais uma vez, urgente apelo a todas as partes em presença no Burundi para
que ponham imediatamente fim a todos os actos de violência e cheguem rapidamente a acordo sobre
os termos de um cessar-fogo e do regresso à via da paz, da reconciliação e da democracia no Burundi.

Subscrevem a presente declaração os países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, Chipre e Malta, países igualmente associados, bem como os países da EFTA membros do
Espaço Económico Europeu.

*
*     *

104/99:  À data do fecho desta edição, este documento não nos tinha ainda sido enviado pelo
               Conselho

*
*    *
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105/99

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

de Chipre e Malta, países igualmente associados,
e dos países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu

sobre a Birmânia/Mianmar
Bruxelas, 15 de Outubro de 1999

Os países da Europa Central e Oriental, associados à União Europeia, Chipre e Malta, países
igualmente associados, e os países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu declaram

subscrever os objectivos da Posição Comum do Conselho relativa à Birmânia/Mianmar. Mais declaram
que assegurarão a conformidade das respectivas políticas nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda o compromisso assim assumido.

*
*    *

106/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o prolongamento do cessar-fogo no Sudão

Bruxelas, 21 de Outubro de 1999

A União Europeia congratula-se com a decisão do Governo do Sudão e do Exército de Libertação
do Povo do Sudão de prolongarem o cessar-fogo no sul do Sudão por mais três meses. A União
Europeia considera que esta medida é importante para reforçar e tornar mais seguro o fornecimento
de ajuda alimentar nas áreas afectadas pela guerra e constitui um passo em frente para criar uma
atmosfera propícia ao estabelecimento de uma paz duradoura.

A União Europeia reitera o seu apelo a ambas as partes para que avancem para um cessar-fogo
humanitário permanente e completo e para que retomem rapidamente as negociações de paz em
Nairobi, como tinha sido decidido na última ronda de negociações efectuada no âmbito do processo
de paz da IGAD.
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Subscrevem a presente declaração os países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, os países associados Chipre e Malta e os países da EFTA que são membros do Espaço
Económico Europeu.

*
*     *

107/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a decisão tomada pela Assembleia Popular Consultiva da Indonésia a respeito

de Timor-Leste
Bruxelas, 21 de Outubro de 1999

A União Europeia saúda a decisão tomada em 19 de Outubro pela Assembleia Popular Consultiva
da Indonésia (MPR) no sentido de anular o decreto de 1978 que integrava Timor-Leste na
Indonésia. A decisão constitui um importante passo no processo conduzido pela ONU no sentido de
organizar, em Timor-Leste, uma transferência pacífica e ordeira de poderes para as Nações Unidas.

A UE, tal como a comunidade internacional, espera que a transição de Timor-Leste para a
independência total se desenrole sem atritos e de forma pacífica, e está confiante em que o Governo
da Indonésia colaborará plenamente na consecução deste objectivo.

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

*
*     *

108/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação na Bielorrússia
Bruxelas,  21 de Outubro de 1999

A União Europeia condena firmemente as violências ocorridas aquando da manifestação de 17 de
Outubro, em Minsk.

A União Europeia reclama a libertação imediata das personalidades políticas detidas na sequência
dessa manifestação, nomeadamente Nikolai Statkevitch, bem como das personalidades detidas
anteriormente.
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A União Europeia reitera o seu empenhamento num verdadeiro diálogo político - a ser ainda
estabelecido em termos concretos - que permita criar no momento próprio as condições necessárias
para a organização de eleições livres, democráticas e sob observação internacional. A realização de
eleições nesses moldes é a única forma de o povo bielorrusso contribuir para a criação de uma
verdadeira legitimidade política.

A União Europeia rejeita a visão unilateral dos acontecimentos segundo a qual a responsabilidade
cabe inteiramente à oposição e pela qual se insinua que a referida manifestação teria sido
organizada graças a financiamentos ocidentais.

Subscrevem a presente declaração os países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, Chipre e Malta, países igualmente associados, bem como os países da EFTA membros do
Espaço Económico Europeu.

*
*     *

109/99
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

relativa às eleições presidenciais na Indonésia
Bruxelas, 22 de Outubro de 1999

A União Europeia felicita Abdurrahman Wahid e Megawati Sukarnoputri pela sua eleição como
Presidente e Vice-Presidente da Indonésia, respectivamente. As eleições decorreram em moldes
transparentes e democráticos, colocando assim a Indonésia no limiar de uma nova era. Estas
eleições representam, após as eleições de Junho, um novo marco importante no percurso que
conduzirá a Indonésia à democracia.

A Indonésia terá ainda de enfrentar enormes desafios. Estamos convictos de que os seus novos
dirigentes conseguirão trazer ao seu país a estabilidade e a confiança de que precisa para avançar
em direcção a um futuro melhor. Fazemos votos por que o Presidente Wahid e a Vice-Presidente
Megawati Sukarnoputri assumam com perseverança e discernimento o desempenho das suas
funções.

Além disso, a União Europeia aguarda com interesse a nomeação do novo Governo, que deverá
prosseguir na via das reformas económicas e democráticas. A União Europeia declara-se disposta a
cooperar estreitamente com o novo Governo da Indonésia.

Subscrevem a presente declaração os países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, Chipre e Malta, países igualmente associados, bem como os países da EFTA membros do
espaço Económico Europeu.

*
*      *
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CONFERÊNCIA DOS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS
ESTADOS-MEMBROS

NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE E DOS MEMBROS DA COMISSÃO DAS
COMUNIDADES EUROPEIAS

Em 15 de Setembro de 1999, o Presidente da Conferência dos Representantes dos Governos dos
Estados-Membros enviou ao Parlamento Europeu, para conhecimento, cópia autenticada da decisão
pela qual são nomeados, para a Comissão das Comunidades Europeias,

o Senhor Romano PRODI

como Presidente

e os Senhores e Senhoras

Michel BARNIER
Frits BOLKESTEIN
Philippe BUSQUIN
David BYRNE
Loyola de PALACIO VALLELERSUNDI
Anna  DIAMANTOPOULOU
Franz FISCHLER
Neil KINNOCK
Pascal LAMY
Erkki LIIKANEN
Mario MONTI
Poul NIELSON
Christopher PATTEN
Viviane REDING
Michaele SCHREYER
Pedro SOLBES MIRA
Günter VERHEUGEN
António VITORINO
Margot WALLSTRÖM

como Membros,

para o período de 16 de Setembro de 1999 a 22 de Janeiro de 2000, bem como para o período que
medeia entre 23 de Janeiro de 2000 e 22 de Janeiro de 2005.
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NOMEAÇÃO DE UM JUIZ PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS
COMUNIDADES EUROPEIAS

O Presidente da Conferência dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros transmitiu em
17 de Setembro de 1999 ao Parlamento Europeu, para informação, uma cópia autenticada da
decisão relativa à nomeação da

Senhora Fidelma MACKEN

para o cargo de juiz do Tribunal de Justiça com efeitos a partir da data da sua prestação de
juramento e até 6 de Outubro de 2003 inclusive, em substituição de senhor John MURRAY,
membro demissionário, pelo período remanescente do mandato deste último.

*
*    *
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A. RESOLUÇÕES E DECISÕES APROVADAS 1

PERÍODO DE SESSÕES DE 4 A 7 DE OUTUBRO DE 1999
(Estrasburgo I)

Processo de co-decisão

Confirmação de primeiras leituras

INDU/WESTENDORP y CABEZA (A5-0008/1999/REV)
6/10/1999 PV p.II/7
Posição do Conselho: processo sem debate
Posição da Comissão: processo sem debate
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre os procedimentos legislativos em curso nos
domínios da indústria, do comércio externo, da investigação e da energia (Comunicação da
Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho - Consequências da entrada em vigor do Tratado
de Amsterdão) (ver lista do Anexo I)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

                                                
1 A parte A do presente memorando foi elaborada pela DGII, Direction B,

Acompanhamento dos Actos Parlamentares (Tel. 42661 – e-mail : DG2-Suiv@europarl.eu.int).

Legenda:
PV = acta,  edição provisória, página n°..
CRE = Relato Integral da Sessão, edição provisória, intervenção n°…

Síntese das resoluções e decisões adoptadas

AA
43%

CNS
 39%

AVC
4%

COD
14%

COD: co-decisão AVC: parecer favorável CNS: consulta AA: outros actos

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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ENVI/JACKSON (A5-0014/1999)
6/10/1999 PV p.II/8
Posição do Conselho: processo sem debate
Posição da Comissão: processo sem debate
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre as propostas legislativas pendentes nos
domínios do ambiente, da saúde pública e da política do Consumidor (Comunicação da Comissão
ao Parlamento Europeu e ao Conselho - implicações da entrada em vigor do Tratado de Amsterdão
(ver lista do Anexo II))
SEC(1999)581, C4-0219/1999

Segunda leitura

•  Aprovação da posição comum do Conselho com alterações

INDU/AHERN (A5-0015/1999)
6/10/1999 PV p.II/14
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-117, 3-082
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a posição comum adoptada pelo Conselho
tendo em vista a adopção da decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que aprova um
programa plurianual de promoção do rendimento energético (SAVE) (1998-2002)
7123/1/1999, C5-0033/1999, 1997/0371

INDU/LANGEN (A5-0016/1999)
6/10/1999 PV p.II/10
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-105, 3-080
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a posição comum adoptada pelo Conselho
tendo em vista a adopção da decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que aprova um
programa plurianual de promoção de fontes de energia renováveis na Comunidade (ALTENER)
(1998-2002)
7122/1/1999, C5-0032/1999, 1997/0370

Processo de parecer favorável

DEVE/KINNOCK (A5-0020/1999)
6/10/1999 PV p.II/18
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-139, 2-141, 3-087
Decisão do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão do Conselho e da Comissão relativa à
conclusão do Acordo de Comércio, Desenvolvimento e Cooperação entre a Comunidade Europeia,
por um lado, e a República da África do Sul, por outro
8731/1999, COM (1999)245, C5-0154/1999, 1999/0112
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Processo de consulta

•  Aprovação da proposta legislativa sem alterações

LIBE/processo sem relatório
6/10/1999 PV p.II/4
Posição do Conselho: processo sem debate
Posição da Comissão: processo sem debate
Decisão do Conselho que adapta as remunerações e os abonos e subsídios aplicáveis ao pessoal da
Europol
10097/99, C5-0090/1999, 1999/0810

LIBE/processo sem relatório
6/10/1999 PV p.II/4
Posição do Conselho: processo sem debate
Posição da Comissão: processo sem debate
Decisão do Conselho que altera, no que se refere à fixação das remunerações, pensões e outras
prestações financeiras em euros, o Acto do Conselho de 3 de Dezembro de 1998 que aprova o
Estatuto do Pessoal da Europol
10098/1999, C5-0089/1999, 1999/0811

INDU/processo sem relatório
6/10/1999 PV p.II/4
Posição do Conselho: processo sem debate
Posição da Comissão: processo sem debate
Projecto de decisão do Comité Misto do EEE que altera o Anexo IV (Energia) do Acordo EEE -
Projecto de posição comum da Comunidade
SEC(1999)0780, C5-0060/1999, 1999/0807

INDU/processo sem relatório
6/10/1999 PV p.II/5
Posição do Conselho: processo sem debate
Posição da Comissão: processo sem debate
Projecto de decisão do Comité Misto do EEE que altera o Anexo IV (Energia) do Acordo EEE -
Projecto de posição comum da Comunidade
SEC(1999)0781,  C5-0061/1999, 1999/0808

INDU/processo sem relatório
6/10/1999 PV p.II/5
Posição do Conselho: processo sem debate
Posição da Comissão: processo sem debate
Projecto de  decisão do Comité Misto do EEE que altera o Anexo I (Questões Veterinárias e
Fitossanitárias) do Acordo EE
SEC(1999)0986, C5-0100/1999, 1999/0812
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INDU/processo sem relatório
6/10/1999 PV p.II/5
Posição do Conselho: processo sem debate
Posição da Comissão: processo sem debate
Projecto de decisão do Comité Misto do EEE que altera o Anexo I (Questões Veterinárias e
Fitossanitárias) do Acordo EEE
SEC(1999)1037 – C5-0101/1999 – 1999/0813

INDU/processo sem relatório
6/10/1999 PV p.II/6
Posição do Conselho: processo sem debate
Posição da Comissão: processo sem debate
Projecto de decisão do Comité Misto do EEE que altera o Anexo I (Questões Veterinárias e
Fitossanitárias) do Acordo EEE
SEC(1999)1050 – C5-0102/1999 – 1999/0814

AGRI/processo sem relatório
6/10/1999 PV p.II/6
Posição do Conselho: processo sem debate
Posição da Comissão: processo sem debate
Proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão 91/666/CEE relativa ao estabelecimento de
reservas comunitárias de vacinas contra a febre aftosa
COM(1999) 290 – C5-0126/1999 – 1999/0121

•  Aprovação da proposta legislativa com alterações

INDU/MARTIN (A5-0017/1999)
6/10/1999 PV p.II/19
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-089
Sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à concessão de assistência macrofinanceira
suplementar à Bulgária
COM(1999)403, C5-098/1999, 1999/0165

INDU/MARTIN (A5-0018/1999)
6/10/1999 PV p.II/23
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-089
sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à concessão de assistência macrofinanceira
suplementar à Antiga República Jugoslava da Macedónia
COM(1999)404, C5-009/1999, 1999/0166
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INDU/MARTIN (A5-0019/1999)
6/10/1999 PV p.II/27
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-089
sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à concessão de assistência macrofinanceira
suplementar à Roménia
COM(1999)405, C5-0097/1999, 1999/0167

Resoluções aprovadas na sequência de declarações de outras Instituições

PPE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL e Sra. Muscardini (B5-0121, 0122, 0126, 0137 e
0139/1999)
6/10/1999 PV p.II/3
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-065, 2-080
Resolução sobre a Conferência Internacional sobre a SIDA na Zâmbia

PPE, PSE, ELDR, Verts/ALE e Sra. Muscardini (B5-0120, 0124, 0129 e 0140/1999)
6/10/1999 PV p.II/34
Posição do Conselho: CRE 3-008, 3-042
Posição da Comissão: CRE 3-009, 3-043
Resolução sobre a Turquia

Verts/ALE, PSE, ELDR, PPE, GUE/NGL e Sra. Muscardini (B5-0119, 0125, 0130, 0134 e
0136/1999)
6/10/1999 PV p.II/37
Posição do Conselho: CRE 3-047, 3-070
Posição da Comissão: CRE 3-049, 3-071
Resolução sobre o acordo de Sharm El-Sheikh e o processo de paz no Próximo Oriente

Resoluções sobre questões actuais, urgentes e muito importantes

ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE e PPE (B5-0142, 0149, 0158, 0168 e 0177/1999)
7/10/1999 PV p.II/3
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-018
Resolução sobre a guerra na Chechénia
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ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE e PPE (B5-0143, 0152, 0157, 0163 e 0175/1999)
7/10/1999 PV p.II/6
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-029
Resolução sobre a primeira revisão anual do Código de Conduta da UE em Matéria de Exportação
ou Transferência de Armas

ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE e PPE (B5-0144, 0155, 0159, 0169 e 0171/1999)
7/10/1999 PV p.II/8
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-062
Resolução sobre a votação de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a
criação de uma moratória universal para a pena capital

ELDR, PSE, Verts/ALE e PPE (B5-0145, 0153, 0167 e 072/1999)
7/10/1999 PV p.II/9
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-062
Resolução sobre as graves violações dos direitos humanos nas Molucas, Indonésia

ELDR, PSE, Verts/ALE e PPE (B5-0146, 0154, 0164 e 0173/1999)
7/10/1999 PV p.II/12
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-062
Resolução sobre a situação na Bielorrússia

ELDR, PSE, Verts/ALE e PPE (B5-0147, 0151, 0166 e 0174/1999)
7/10/1999 PV p.II/14
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-062, 4-065
Resolução sobre as agressões perpetradas contra os Roma e outras minorias no novo Kosovo

UEN, ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE e PPE (B5-0148, 0156, 0160 e 0176/1999)
7/10/1999 PV p.II/16
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-078
Resolução sobre o desastre aéreo de Ustica

ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE e PPE (B5-0141, 0150, 0161 e 0170/1999)
7/10/1999 PV p.II/18
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-092
Resolução sobre o acidente nuclear no Japão



MEMORANDO DOS TRABALHOS DO PARLAMENTO EUROPEU36

Boletim 15.11.1999
Fecho da redacção: 05.11.1999

- PT - PE 168.305

PPE, PSE e Verts/ALE (B5-0118/1999)
7/10/1999 PV p.II/18
Posição do Conselho: CRE 3-206, 3-227
Posição da Comissão: CRE 3-207, 3-228, 3-230
Resolução sobre alterações climáticas: preparação para a implementação do Protocolo de Quioto

Anexo I

12 de Novembro de 19961 : Proposta de Directiva do Conselho que introduz técnicas de
planeamento racionais nos sectores de distribuição de gás e electricidade, (COM(1995) 369 -
C4-0030/1996 - 1995/0208(COD) - ancien 1995/0208(SYN))

Anexo II

1 de Abril de 19982 : Proposta de Directiva do Conselho relativa à limitação das emissões de óxidos
de azoto das aeronaves civis subsónicas a reacção (COM(1997) 629 - C4-0107/1998-1997/0349
(COD), anteriormente 1997/0349(SYN))

18 de Fevereiro de 19983 : Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 89/662/CEE do Conselho relativa aos controlos veterinários aplicáveis ao comércio
intracomunitário, na perspectiva da realização do mercado interno, com o objectivo de reforçar os
controlos (COM(1997) 643 - C4-0659/1997 - 1997/0334 (COD))

16 de Dezembro de 19984: Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 95/53/CE que fixa os princípios relativos à organização dos controlos oficiais no domínio
da alimentação animal (COM(1998) 602 - C4-0614/1998 - 1998/0301(COD))

23 avril 19825: proposition de décision du Conseil sur les principes généraux à suivre en ce qui
concerne l’établissement, dans les domaines vétérinaire, de l’alimentation humaine et de la nutrition
animale, de critères biologiques concernant les denrées alimentaires et aliments pour animaux, y
compris leurs conditions de production* (COM(1981) 495 – 1-0574/1981 - 1981/1104(COD),
anciennement 1981/1104(CNS))

* Não existe versão portuguesa

                                                
1 JO C 362 de 2.12.1996, p. 65
2 JO C 138 de 4.5.1998, p. 84
3 JO C 80 de 16.3.1998, p. 90
4 JO C 98 de 9.4.1999, p. 150
5 JO C 125 du 17.5.1982, p. 161
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0030/99)       05 e 06 de Outubro de 1999

30 perguntas (nos termos do artigo 431 do Regimento)

Autor Objecto Nº

PERGUNTAS AO CONSELHO

Alexandros ALAVANOS Adopção de uma Decisão para a reabilitação das zonas
atingidas pelos sismos na

H-0464/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Fundos Estruturais H-0466/99

Maj THEORIN Direitos e igualdade das mulheres H-0471/99

Anneli HULTHÉN Método comum de apresentação de estatísticas em
matéria de drogas

H-0473/99

Esko SEPPÄNEN Política comum H-0475/99

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Ataques contra homossexuais H-0477/99

Ole KRARUP Participação da Dinamarca no capital do BCE H-0480/99

Gorka KNÖRR BORRÀS Incumprimento do Regulamento 1239/98 relativo à
redução e ao desaparecimento das redes de deriva

H-0481/99

María IZQUIERDO
ROJO

Referendo pela concórdia nacional na Argélia H-0484/99

Bernd POSSELT Acordo com a Croácia H-0488/99

Pierre SCHORI Depuração cultural pelo Front National H-0497/99
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Gerard COLLINS Regiões insulares periféricas H-0499/99

Pat GALLAGHER Lojas francas ("duty free") H-0501/99

Brian CROWLEY Novo programa comunitário de luta contra a pobreza H-0505/99

Jonas SJÖSTEDT Acesso público às reuniões do Conselho H-0511/99

PERGUNTAS  À  COMISSÃO

Alexandros ALAVANOS Controle da estabilidade dos edifícios na Grécia H-0465/99

Hervé NOVELLI Risco de catástrofe humanitária no Afeganistão H-0470/99

Bernd POSSELT Apoio à Eslováquia H-0489/99

Pierre SCHORI Ajuda à população civil da Sérvia H-0498/99

Niels BUSK Proibição da importação de carne com hormonas dos
EUA

H-0514/99

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sra. REDING

Charlotte
CEDERSCHIÖLD

Acesso ao Jornal Oficial das Comunidades Europeias H-0463/99

Jan ANDERSSON Intenções da Comissão no que respeita à luta contra o
abuso de estupefacientes e contra o uso de drogas no
desporto

H-0469/99

Ioannis MARINOS Sensibilização do cidadão europeu para a UE H-0478/99
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Sr. PATTEN

Olivier DUPUIS Realização de uma primeira cimeira anual UE-Índia H-0494/99

Glenys KINNOCK Serviço comum de gestão das ajudas comunitárias a
países terceiros (SCR)

H-0496/99

Richard HOWITT Medidas da Comissão para restringir as transferências de
armas e promover o desarmamento

H-0516/99

David MARTIN Timor Leste H-0517/99

Mário SOARES Timor Leste H-0543/99

Juan IZQUIERDO
COLLADO

Cultura do linho H-0467/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

A possível supressão da Direcção-Geral das Pescas H-0479/99

*
*     *
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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
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Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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