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RESPOSTAS ÁS PERGUNTAS Á PRESIDÊNCIA
(nº 2 do Artigo 28º do Regimento)

Resposta à pergunta n° 1/2000, apresentada pela Deputada Colette FLESCH (ELDR)

1. Qual o número de transferências de lugares/funções efectuadas do Luxemburgo para
Bruxelas ou Estrasburgo desde a troca de cartas pela qual se formalizou o acordo em
causa?

Gabinete do SG   2 lugares
DG I                               26 lugares, 2 dos quais para Estrasburgo
DG II 82 lugares
DG III 44 lugares
DG IV 19 lugares

      DG V            2 lugares
DG VI                             31 lugares, 8 dos quais para Estrasburgo
DG VII 11 lugares
DG VIII   6 lugares
Serviço Jurídico 23 lugares

Número total de lugares : 246

Em que datas e a que ritmo foram efectuadas essas transferências?

As transferências foram efectuadas em execução de um plano exclusivamente operacional,
adoptado após sobre o mesmo ter emitido parecer um grupo de trabalho paritário ad hoc que
congregou representantes da Administração e do Comité do Pessoal. Foi respeitado o princípio
do voluntariado, o que explica que as transferências tenham sido escalonadas ao longo do tempo,
entre o início de 1997 et meados do ano 2000. Todas as transferências foram objecto de análise
individual e de parecer favorável do grupo de trabalho paritário ad hoc.

Qual o número de lugares/funções de nível A1, A2, A3 e LA3 abrangidos pelas transferências
em questão?

A1 Nenhum
A2 3
A3 10
LA3 3
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2. É verdade que se pondera a possibilidade de efectuar novas transferências, abrangendo as
DG I, II, III, V, VI e VII ?

Sim.

Em caso afirmativo, essas transferências poriam em causa o limiar de 2185 lugares previsto
no acordo ?

O acordo concluído entre o Presidente do Parlamento Europeu, Deputado Hänsch, e o Primeiro-
Ministro do Grão-Ducado do Luxemburgo, Sr. Juncker, em 1996, estipula que, até 2004,
deverão permanecer adstritos ao Luxemburgo 2185 postos de trabalho, sem prejuízo de
eventuais reduções, justificadas por razões imperiosas, que deverão previamente ser objecto de
consulta com as Autoridades Luxemburguesas. Por seu turno, o Parlamento Europeu garantiu
2000 postos de trabalho no Luxemburgo até 2004. Este acordo será respeitado.

Qual seria o número de lugares/funções visado no quadro dessas transferências?

A Mesa aprovou um novo plano de uma centena de lugares, no quadro do acordo concluído
com o Governo Luxemburguês.

Foram estabelecidas ordens de prioridade para as diferentes Direcções-Gerais? Qual seria a
amplitude dos fluxos a registar no âmbito de cada prioridade?

As Direcções-Gerais e o Serviço Jurídico foram convidados a comunicar os pormenores das
transferências previstas, juntamente com os factores que justificam a respectiva pertinência, por
razões de ordem operacional, assim como as respectivas prioridades. Foram identificados 99
lugares cuja transferência permitiria uma maior racionalização dos trabalhos, atendendo à
dispersão geográfica, já que, assim, ficariam perto do local em que decorrem as actividades
parlamentares os funcionários directamente ligados às mesmas e se limitaria o número e o custo
das missões entre o Luxemburgo e Bruxelas. Este novo programa de transferências só foi
aprovado após emissão de parecer favorável pelo Grupo de Trabalho "Transferências", na
sequência de um estudo minucioso do impacto positivo que essas transferências poderão surtir
no funcionamento do Secretariado-Geral.
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DG
E
Serv.

Transferências aprovadas
pelo DG e pelo
Grupo de trabalho

DG I 11

DG II 16

DG III  9

DG V 2 + 7 (*)

DG VI 52

DG VII  1

SJ  1

TOTAL 99

(*) Os sete lugares correspondem aos do Regime Comum de Seguro de Doença, que devem ser
transferidos do Parlamento para a Comissão, mas que, contudo, continuarão adstritos ao
Luxemburgo.
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3. O Parlamento Europeu invoca razões imperiosas para justificar essas transferências? Que
razões são essas?

Pelas razões acima indicadas, afigurou-se necessário um plano complementar. Foi por este
motivo que a Mesa adoptou um novo plano de uma centena de lugares, em aplicação do acordo
celebrado com as Autoridades Luxemburguesas. Invocou, para o efeito, a cláusula "razões
imperiosas", que consta do acordo concluído com as Autoridades Luxemburguesas.

O Parlamento Europeu invocou ou, inclusivamente, encetou o processo de consulta inerente
ao acordo por troca de cartas Junker-Hänsch?

Em encontro realizado em 28 de Março de 2000 entre o Secretário-Geral do Ministério dos
Negócios Estrangeiros e do Comércio Externo e o Secretário-Geral da nossa Instituição, este
último transmitiu a posição assumida pela Mesa do  Parlamento Europeu no sentido de
proceder a um certo número de transferências de Pessoal entre os três locais de trabalho, que se
impõem num plano exclusivamente operacional, por forma a melhor repartir geograficamente
os efectivos em função das necessidades.

Em 4 de Maio de 2000 foi expedida uma carta de confirmação do encontro em referência, em
que figuravam propostas de transferências complementares até 2004, e que foi dirigida ao
Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Grão-Ducado do Luxemburgo.
Nessa carta solicitava-se o início de consultas, em conformidade com o disposto no acordo
concluído entre o Primeiro-Ministro luxemburguês e o Presidente do Parlamento Europeu,
sobre as propostas em referência, que visam reduzir de 99 unidades o número de 2185 postos
de trabalho adstritos ao Luxemburgo, por razões de ordem estritamente operacional.
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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

Recorda-se que os Presidentes em exercício, Deputado Richard BALFE, mandou distribuir aos
deputados do Parlamento Europeu as seguintes comunicações:

31/00 Vacina anti-gripe
32/00 Utilização das dotações relativas ao subsídio de secretariado (número orçamental

1060) do exercício de 2000
33/00 Afixação de avisos, etc., nas zonas públicas do edifícios do Parlamento Europeu em

Bruxelas e em Estrasburgo
34/00 Distintivos oficiais
35/00 Cartuchos de toner para os faxes e impressoras do deputados
36/00 Acesso ao Bar dos Deputados em Bruxelas e Estrasburgo
37/00 Cartões de boas-festas para o Natal e o Ano Novo
38/00 Recepção dos visitantes em Bruxelas

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

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

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

*
*     *
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PARLAMENTO EUROPEU

COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO DE UM DEPUTADO ALEMÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

Na sessão de 23 de Outubro de 2000, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da eleição de:

Garrelt DUIN
em  substituição de Günter LÜTTGE (PSE/DE),
com efeitos a partir de 2 de Outubro de 2000

_______________

PERDA DE MANDATO UM DEPUTADO FRANCÊS

Na sessão de 23 de Outubro de 2000, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da notificação do
Governo francês, constatando a perda de mandato do Deputado Jean-Marie LE PEN.

Consequentemente, Jean-Marie LE PEN deixa de ser membro da nossa Instituição, com efeitos
imediatos após esta tomada de conhecimento.

_______________
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 COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Na sessão de 23 de Outubro de 2000, o Parlamento Europeu tomou conhecimento de que

Ozan CEYHUN

aderiu ao Grupo do Partido dos Socialistas Europeus (PSE).

_______________

Na sessão de 26 de Outubro de 2000, o Parlamento Europeu tomou conhecimento de que

Wolfgang KREISSL-DÖRFLER

aderiu ao Grupo do Partido dos Socialistas Europeus (PSE).

_______________
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0540/00)                                               4 de Outubro de 2000

13 perguntas (nos termos do artigo 43� do Regimento)

Autor Objecto N����

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Helena TORRES
MARQUES

Execução orçamental do Fundo de Coesão H-0726/00

Neil MacCORMICK Imposto sobre os combustíveis H-0730/00

Michl EBNER Rubrica orçamental "línguas minoritárias" H-0743/00

Lennart SACRÉDEUS Luta contra o turismo sexual infantil H-0762/00

Ioannis MARINOS O Euro H-0781/00

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

BYRNE

Jonas SJÖSTEDT Higiene dos alimentos provenientes da caça H-0724/00

Patricia McKENNA Transporte de animais vivos H-0738/00

Efstratios KORAKAS Efeitos negativos da importação de sementes
geneticamente modificadas para a cultura do algodão

H-0755/00

Phillip WHITEHEAD Advertências sobre saúde e segurança na utilização
privada de écrans de visualização

H-0774/00

PATTEN

María IZQUIERDO
ROJO

Condenação à morte por lapidação de Maryam Ayubi
por motivo de adultério

H-0728/00

Glenys KINNOCK Myanmar H-0745/00

Bernd POSSELT Democracia no Kosovo H-0769/00

Maj THEORIN Apoio da UE à luta contra a pedofilia H-0765/00
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0548/00) 24 de Outubro de 2000

14 perguntas (nos termos do artigo 43� do Regimento)

Autor Objecto N����

PERGUNTAS AO CONSELHO

Andrew DUFF Reforço da cooperação H-0709/00

Michael GAHLER Custos associados às actividades dos "três
sábios"/Áustria

H-0714/00

John McCARTIN Colômbia H-0715/00

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Violação dos direitos humanos e desmantelamento dos
grupos paramilitares na Colômbia

H-0776/00

Pierre JONCKHEER Transacções financeiras internacionais H-0718/00

Danielle AUROI Gestão da receita de um imposto tipo Tobin H-0719/00

Reino PAASILINNA Imposto de Tobin H-0720/00

Alain LIPIETZ Obstáculos políticos e técnicos à instituição de um
imposto tipo Tobin

H-0721/00

Harlem DÉSIR Estudo do interesse de uma imposição sobre as
transacções financeiras internacionais

H-0722/00

Glyn FORD Viabilidade dos impostos tipo Tobin a nível europeu H-0725/00

Yasmine BOUDJENAH Tributação das transacções financeiras H-0735/00

Hans-Peter MARTIN Imposto Tobin e arquitectura financeira internacional H-0815/00

Esko SEPPÄNEN Alastramento da BSE H-0729/00

Marie ISLER BÉGUIN Interdição de passagem dos petroleiros  no estreito de
Bonifácio

H-0731/00
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RESUMO DO PERÍODO DE
PERGUNTAS

OUTUBRO I - 2000

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 * - - - - - - -

Comissão 44 16 28 8 3 0 0 BARNIER
BOLKESTEIN
REDING
BUSQUIN
LIIKANEN
BYRNE
PATTEN

Total 44 16 28 8 3 0 0

*  Não haverà período de perguntas ao Conselho na sessão de Outubro I



INFORMAÇÕES GERAIS 17

Boletim 13.11.2000
Fecho da redacção: 03.11.2000

- PT - PE 291.823

RESUMO DO PERÍODO DE
PERGUNTAS

OUTUBRO II- 2000

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 46 14 30 6 2 0 0 MOSCOVICI

Comissão* - - - - - - -

Total 46 14 30 6 2 0 0

*  Não haverà período de perguntas a Comissão na sessão de Outubro II.
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No.
No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

11/2000 295.786 LANG Respeito dos direitos do Homem nos países
candidatos à adesão

05.09.2000 05.12.2000 15

12/2000 296.351 EBNER Gestão das aves selvagens na Europa 18.09.2000 18.12.2000 161

13/2000 296.582 COLOM i NAVAL, DÍEZ
GONZÁLEZ, GALEOTE
QUECEDO, PUERTA e VIDAL
QUADRAS ROCA

O Terrorismo em Espanha 18.09.2000 18.12.2000 413

14/2000 296.717 KESSLER
Os riscos para a saúde suscitados pelos
implantes de silicone 02.10.2000 02.01.2001  9

15/2000 297.578 De GAULLE, GOLLNISCH,
MARTINEZ e LANG

O Conflito israelo-palestiniano 24.10.2000 24.01.2001 4

16/2000 297.679 COLLINS O processo de Barcelona e o Iémen 24.10.2000 24.01.2001 8

                                                
1 Situação em  27.10.2000
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LISTA DOS INTERGRUPOS EXISTENTES NO SEIO DO PARLAMENTO EUROPEU
CONSTITUÍDOS NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO

APROVADA PELA CONFERÊNCIA DOS PRESIDENTES EM 16 DE DEZEMBRO DE 1999
(Situação em 25 de Outubro de 2000)

DENOMINAÇÃO
DATA DE

CONSTITUIÇÃO PRESIDÊNCIA Nº MEMBROS
GRUPOS

PATROCINADORES
ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE

Verts/ALE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD
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DENOMINAÇÃO
DATA DE

CONSTITUIÇÃO PRESIDÊNCIA Nº MEMBROS
GRUPOS

PATROCINADORES
INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE

Verts/ALE
GUE/NGL

NATIONS SANS ETAT – STATELESS
NATIONS

07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE

01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-
DE)

16 PPE-DE
PSE
UEN

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

130/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia
sobre a aplicação do Acordo de Lusaca

Bruxelas, 22 de Setembro de 2000

A União Europeia,

Referindo-se ao Acordo de Lusaca que entrou em vigor em 1 de Setembro de 1999, à sua posição
comum de 8 de Novembro de 1999 e às suas declarações de 16 de Julho de 1999,
de 30 de Novembro de 1999, de 9 de Junho de 2000 e de 21 de Agosto de 2000, às resoluções
pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em especial a Resolução nº 1304, e à
declaração do Presidente do Conselho de Segurança de 5 de Setembro de 2000,

Reagindo às declarações que as autoridades congolesas, em Kinshasa proferiram, em 23 de Agosto
último, perante o corpo diplomático, bem como às propostas formuladas pelo Presidente da RDC
numa carta recentemente dirigida ao Secretário-Geral das Nações Unidas e aos países membros da
União Europeia:

– reitera o seu empenhamento no Acordo de Lusaca, único instrumento consensual de
referência que hoje serve de fundamento para uma solução negociada do conflito e para a
acção da comunidade internacional, e em especial da ONU e da OUA, em prol do retorno à
paz na RDC e na região,

– está inquieta com as propostas de suspensão da aplicação do Acordo e com o facto de
semelhante iniciativa poder vir a conduzir a um reatamento generalizado dos combates, pondo
assim em causa a operação de manutenção da paz das Nações Unidas,

– insta as partes no Acordo de Lusaca a chegarem a acordo sobre os meios que permitam
conferir nova dinâmica ao processo de paz,

– recorda que a reinstauração da paz na RDC e na região dos Grandes Lagos passa pela
observância das regras do direito internacional, pela consolidação do cessar-fogo, pela
resolução negociada dos problemas de segurança, pela protecção das populações e dos
direitos humanos e pelo restabelecimento da democracia,
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– recorda que a guerra tem repercussões devastadoras para as populações e insta todas as partes
a facilitarem a deslocação e o trabalho do pessoal e das organizações humanitárias,

– a fim de preservar o processo de paz iniciado em Lusaca e de restabelecer a operacionalidade
do Acordo, apela ao Governo da RDC e aos demais signatários do Acordo de Lusaca para que
reinstaurem entre si, sem demora, um mínimo de confiança, respeitando para tal o cessar-
fogo, procedendo à retirada prevista no Acordo de Campala e no acordo tripartido (Uganda,
Ruanda e Nações Unidas) relativo à cidade de Kisangani, confirmando e aplicando
com urgência as garantias de segurança e de liberdade de movimento que foram aprovadas
por eles e confirmadas verbalmente pelo Governo de Kinshasa por ocasião da missão de
Abubakar, mas que ainda não foram concretizadas, embora sejam indispensáveis para a
mobilização da MONUC,

– apela igualmente aos Governos do Uganda e do Ruanda, bem como aos demais Estados
signatários, para que apliquem sem tardar a Resolução nº 1304 do Conselho de Segurança das
Nações Unidas e implementem as suas propostas de reposicionamento das suas tropas na
RDC,

– considera que o retorno à paz pode ser facilitado por negociações directas, desde que sejam
tomados em consideração os termos do Acordo de Lusaca, as resoluções pertinentes do
Conselho de Segurança das Nações Unidas e os interesses de todas as partes no conflito, e
contanto que as negociações tenham em vista o restabelecimento da autoridade do Estado
congolês em todo o seu território,

– reitera o seu firme apoio ao diálogo político intercongolês e apela ao Governo congolês, em
conformidade com a letra e o espírito do Acordo de Lusaca, para que tome sem mais demora
as medidas necessárias, especialmente em matéria de liberdade de exercício de actividades
políticas, para a abertura de um diálogo político entre congoleses, que constitui uma condição
para a instauração de um Estado de direito e para o retorno à paz civil na RDC; exorta
igualmente as demais partes congolesas a assumirem uma atitude construtiva para facilitar
esse diálogo.

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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131/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
relativa ao Burundi

Bruxelas, 19 de Setembro de 2000

A União Europeia,

reportando-se ao acordo assinado em Arusha em 28 de Agosto de 2000 e à sua declaração
de 29 de Agosto de 2000:

– congratula-se vivamente com a decisão do mediador de organizar na próxima quarta-feira,
20 de Setembro, em Nairobi, nova reunião de negociação, na qual deverão participar
designadamente o governo do Burundi, os representantes dos movimentos rebeldes e os
partidos que ainda não assinaram o acordo mas que se comprometeram a fazê-lo por ocasião
da reunião de Nairobi;

– recorda que urge ultimar um acordo de paz que beneficie da aceitação sem reservas de todas
as partes burundianas e sem o qual não é de prever uma reconciliação nacional duradoura;

– sublinha a necessidade de se consolidar sem demora o acordo político por meio de um
cessar-fogo imediato e geral, condição da aplicação do acordo político, da reconstrução
rápida do país e, sobretudo, do restabelecimento da paz civil em todo o país, que todos os
burundianos desejam ardentemente;

– incita, por conseguinte, os mais altos responsáveis dos movimentos rebeldes a responder ao
convite e às expectativas do mediador, bem como às de toda a comunidade internacional,
participando na reunião, juntamente com o governo do Burundi e os demais intervenientes
políticos, num espírito construtivo e responsável, no interesse do povo burundiano e da paz;

– insta todos os países amigos do Burundi e todos os interlocutores escutados por este país a
trabalharem activamente para o sucesso dessa reunião, tão importante para o futuro do
processo de paz;

– reitera a sua vontade de contribuir para a concretização deste processo e a restauração da paz
no Burundi, nomeadamente através da ajuda à recuperação e ao desenvolvimento do país.

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

_______________
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132/2000

Emsagem ao Povo Sérvio
Bruxelas,  9 de Setembro de 2000

Em 24 de Setembro, o povo sérvio irá enfrentar uma escolha política crucial.

Independentemente das condições em que foram decididas e organizadas, as eleições dão ao povo
sérvio a possibilidade de recusar clara e pacificamente a política de Milosevic, feita de manipulação
política, de privação das liberdades e de empobrecimento da população. Foi esta política que
conduziu a RFJ à guerra, ao isolamento e ao impasse. Estas eleições dão assim ao povo sérvio a
oportunidade de uma mudança democrática. Cabe-lhe aproveitá-la, mobilizando-se para votar.

Reafirmamos que uma escolha conducente a uma mudança democrática implicará uma alteração
radical da política da União Europeia a respeito da Sérvia: levantaremos as sanções contra a RFJ;
acompanharemos as reformas políticas e económicas necessárias, prestando à Sérvia uma ajuda
económica à reconstrução, e apoiaremos a reintegração da RFJ na comunidade internacional.
Proporemos a sua aproximação à União Europeia por forma a ocupar na Europa o lugar que lhe
cabe. Jamais esquecemos que os sérvios são europeus.

Uma votação a favor da democracia na Sérvia será uma votação a favor da Sérvia na Europa.

A presente declaração foi igualmente subscrita pela Bulgária, Eslováquia, Hungria, Letónia,
Lituânia, Polónia, Roménia, República Checa, Chipre e Malta, países associados à União Europeia,
e pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu.

______________
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133/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o Zimbabwe
Bruxelas,  19 de Setembro de 2000

A União Europeia regista com preocupação as rusgas efectuadas recentemente pela polícia nas
instalações do Movimento para a Mudança Democrática do Zimbawe. A União Europeia aguarda
com expectativa a declaração do Ministro do Interior do Zimbawe que estava prevista
para 19 de Setembro, e espera que esta declaração venha confirmar a imparcialidade da polícia e o
seu empenhamento no Estado de direito.

A União Europeia insta o governo do Zimbawe a reconhecer a legitimidade dos partidos da
oposição e o seu direito democrático a actuarem livremente sem serem sujeitos a pressões nem
impedimentos.

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

_______________

134/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a decisão do Presidente
peruano, Alberto Fujimori, de organizar novas eleições

Bruxelas, 20 de Setembro de 2000

A União Europeia tomou a devida nota da decisão do Presidente Fujimori de convocar, o mais
rapidamente possível, novas eleições gerais em que não se apresentará como candidato.

Congratula-se pelo facto de o Presidente Fujimori ter exigido um inquérito aprofundado sobre os
casos de corrupção revelados em 14 de Setembro último. Apela para que sejam criadas as condições
que permitam à justiça peruana agir com imparcialidade.

A União Europeia deseja que todas as instituições do Estado e todos os sectores políticos
contribuam para a manutenção da estabilidade que é necessária a fim de superar a situação actual, e
exorta as autoridades peruanas a tomarem todas as medidas que se imponham para consolidar o
Estado de direito. Apela nomeadamente a uma rápida aplicação das recomendações da missão de
alto nível da OEA.
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A União Europeia manifesta o desejo de que tudo seja feito para que as anunciadas eleições gerais
se desenrolem no respeito pelo direito e pelas regras democráticas, em conformidade com os
princípios formulados na Declaração do Rio, de Junho de 1999.

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

_______________

135/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre Timor Ocidental, as Molucas e Aceh
Bruxelas,  22 de Setembro de 2000

A União Europeia continua profundamente preocupada com a actual situação de violência e
insegurança em Timor Ocidental e o seu impacto negativo em Timor-Leste, e também com a
continuação da tensão e da violência nas Molucas e em Aceh.

A UE apela ao Governo da Indonésia para que tome imediatamente medidas adequadas para
desarmar e desmantelar as milícias que se encontram em Timor Ocidental e para levar a julgamento
os responsáveis por ataques contra pessoal internacional e refugiados, em conformidade com as
anteriores declarações da União e nos termos da Resolução 1319 (2000) do Conselho de Segurança
das Nações Unidas, de 8 de Setembro. O reatamento da ajuda humanitária em Timor Ocidental e da
reinserção dos refugiados é condição essencial para uma paz e estabilidade duradouras.

A UE mantém-se disposta a apoiar o Governo da Indonésia, juntamente com as organizações
humanitárias internacionais pertinentes, tendo em vista resolver a premente questão dos refugiados
em Timor Ocidental.

A União Europeia aprecia o facto de o Governo indonésio ter concordado com a deslocação de uma
missão da UE às Molucas. A União insta o Governo da Indonésia a restaurar e consolidar
rapidamente a paz e a normalidade nas Molucas.

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

_______________
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136/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
por ocasião do início das obras de reconexão das redes ferroviárias

do Norte e do Sul da Península da Coreia
Bruxelas, 19 de Setembro de 2000

A UE congratula-se pelo início das obras de reconexão das redes ferroviárias da República da
Coreia e da República Popular Democrática da Coreia, que representa mais um passo no processo
de aproximação entre os dois países. A UE espera que esta iniciativa concreta, fruto do diálogo
intercoreano, seja o prelúdio de novos compromissos que contribuam para uma redução das tensões
e para a estabilidade regional.

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

_______________

137/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a situação na Costa do Marfim
Bruxelas, 22 de Setembro de 2000

A União Europeia congratula-se com a decisão do Presidente Eyadema, Presidente em exercício da
OUA, e dos Chefes de Estado mandatados no sentido de organizar, em 25 de Setembro, uma
reunião de conciliação para a qual estão convocados todos os protagonistas da crise na Costa do
Marfim.

A União Europeia recorda o seu empenhamento na rápida conclusão do processo de transição e no
bom desenrolar dos escrutínios, nas melhores condições possíveis de transparência e abertura,
objectivos esses para os quais a iniciativa da OUA poderá contribuir com grande utilidade.

Inquieta perante a escalada de violência na Costa do Marfim, a algumas semanas da eleição
presidencial de 22 de Outubro, e perante os riscos de desestabilização que daí advêm para toda a
região, a União Europeia deseja vivamente que todas as forças políticas costa-marfinenses
participem neste encontro susceptível de contribuir para aliviar as tensões.

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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138/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o envio
das "testemunhas da democracia" da UE à REJ

Bruxelas, 22 de Setembro de 2000

O Conselho (Assuntos Gerais) de 18 de Setembro convidou os parlamentos nacionais dos Estados-
-Membros da UE a enviar "testemunhas da democracia" à RFJ para procederem in loco à avaliação
das eleições de 24 de Setembro com base em normas internacionalmente reconhecidas.

Os parlamentos dos Estados-Membros responderam ao convite do Conselho (Assuntos Gerais) pela
designação de um total de 25 "testemunhas da democracia".

O seu papel seria o seguinte:

– transmitir à União Europeia o testemunho dos eleitos dos nossos países sobre as condições
em que vão decorrer as referidas eleições na RFJ,

– testemunhar aos homens e às mulheres que desejam a democracia na RFJ, num momento-
-chave para o futuro do seu país, a solidariedade dos europeus, no espírito da mensagem ao povo
sérvio dirigida pela Presidência, em nome da União, em 18 de Setembro,

– recolher informações junto dos meios de comunicação independentes, observadores
independentes, ONG, partidos da oposição e seus representantes nos comités das secções de voto
que irão proceder à contagem dos votos.

Era ponto assente que essas "testemunhas da democracia" deviam poder cumprir a sua missão com
toda a liberdade e sem entraves de qualquer espécie.

Esses membros de parlamento apresentaram os seus pedidos de visto aos serviços consulares
jugoslavos, não tendo sido concedido nenhum visto.

A menos de 48 horas das eleições, esta ausência de resposta comprova a recusa de Belgrado em
possibilitar aos referidos membros de parlamento o desempenho do seu mandato com toda a
liberdade e sem quaisquer entraves.

Nestas condições, a missão das "testemunhas da democracia" deixou de ter justificação. A União
Europeia tirará as suas conclusões.

_______________
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139/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, relativa ao atentado bombista no
Paquistão

Bruxelas,  22 de Setembro de 2000

A União Europeia condena firmemente o odioso atentado terrorista que custou a vida a numerosas
vítimas inocentes em Islamabade, no passado dia 19 de Setembro.

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.

_______________

140/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o processo de recurso de dez
membros da comunidade judaica do Irão

Bruxelas,  25 de Setembro de 2000

A União Europeia tomou conhecimento da decisão do Tribunal de Recurso de Chiraz. Registando
embora com interesse que as penas foram reduzidas, lamenta que não tenham sido pura e
simplesmente anuladas. A União Europeia manter-se-á atenta ao destino dos condenados e espera
que venham a beneficiar de um indulto.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à
União Europeia, por Chipre e Malta, países também associados, e pela Noruega, país membro do
Espaço Económico Europeu.

_______________
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141/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o Zimbabué

Bruxelas, 28 de Setembro de 2000

A União Europeia registou a intervenção do Ministro do Interior do Zimbabué perante o Parlamento
a propósito das buscas efectuadas pela polícia nas instalações do Movimento para a Mudança
Democrática, bem como a reacção do Movimento.

Não se pronunciando sobre os factos propriamente ditos, a União Europeia reitera o seu desejo de
ver as autoridades do Zimbabué trabalhar com a oposição e com a sociedade civil no sentido de
desenvolver um diálogo construtivo e respeitador dos direitos de todos.

Continuando atenta ao evoluir da situação, a União Europeia confirma a sua disponibilidade para
cooperar com todos os zimbabuenses que aceitem estes princípios.

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.

_______________

142/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Birmânia
Bruxelas, 28 de Setembro de 2000

A União Europeia está extremamente preocupada com a situação de Aung San Suu Kyi, que foi
mais uma vez impedida de sair de Rangoon, em 21 de Setembro último, tendo desde então sido
obrigada a permanecer na sua residência, sem possibilidades de comunicação com o exterior.

A União Europeia não pode deixar de condenar, uma vez mais, os entraves colocados à liberdade de
circulação de Aung San Suu Kyi e dos membros da Liga Nacional para a Democracia, bem como a
restrição do acesso à galardoada com o Prémio Nobel da Paz.
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Devem ser abolidas sem demora todas as restrições à liberdade de circular, de comunicar com o
exterior e de receber visitas actualmente impostas a Aung San Suu Kyi.

A União Europeia reitera o seu apelo à instauração de um diálogo entre as autoridades birmanesas e
a oposição democrática, incluindo a Liga Nacional para a Democracia, bem como as minorias
nacionais. Só através deste diálogo poderá a Birmânia enveredar pelo caminho da democratização e
da reconciliação nacional.

A presente declaração é igualmente subscrita pela Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Estónia,
Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia e Roménia, países associados à União Europeia, por Chipre,
Malta e Turquia, países também associados, e pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, países da
EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

______________

143/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a Birmânia: apoio a Razali Ismail
Bruxelas, 6 de Outubro de 2000

A União Europeia acolheu de modo muito favorável a nomeação, em Abril, de Tan Sri Razali
Ismail como Enviado Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Birmânia.

A UE apoia plenamente os esforços envidados por Razali Ismail, que em Junho e Julho já efectuou
uma primeira visita a Rangum, em prol do início de um diálogo entre as autoridades birmanesas e a
oposição democrática, bem como as minorias nacionais.

A União Europeia apela ao Governo birmanês para que dê início a um diálogo construtivo com o
Enviado Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, que dentro em breve se deslocará em
missão a Rangum, e para que tire partido dos seus bons ofícios no sentido de fazer avançar a
Birmânia na via da democratização e da reconciliação nacional. A este respeito, é importante que
Razali Ismail tenha oportunidade de se encontrar com todas as partes, inclusive a oposição
democrática.

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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144/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o resultado das eleições na RFJ
Bruxelas, 29 de Setembro de 2000

A mensagem dos sérvios a Milosevic e à comunidade internacional é inequívoca: soou a hora da
mudança em Belgrado.

As manobras efectuadas por um poder caído em desgraça para travestir a realidade e atrasar o seu
termo têm como único resultado evidenciar ainda mais a dimensão da confiança que o povo sérvio
expressou a Kostunica, que representa doravante aos olhos do Mundo uma nova República
Federativa da Jugoslávia.

A União Europeia, de acordo com o compromisso que assumiu, deve preparar-se para levantar
rapidamente as sanções impostas à RFJ em virtude do regime de Milosevic.

A vontade do povo sérvio deve ser respeitada. A vitória da oposição não pode ser sonegada, o que
passa pela satisfação do pedido expresso pela oposição no sentido de que sejam verificados os
números alegados pela Comissão Eleitoral Federal.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos Estados da Europa Central e Oriental associados
à União Europeia, Bulgária, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Roménia, Eslováquia, Eslovénia e
República Checa, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pela Islândia, pelo
Liechtenstein e pela Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________

145/2000, 146/2000, 147/2000: não recebemos as traduções referentes a estes documentos

148/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre
o mortífero atentado durante uma reunião eleitoral em 2 de Outubro de 2000 no Sri Lanka

Bruxelas, 4 de Outubro de 2000

A União Europeia condena o odioso atentado suicida que, em 2 de Outubro de 2000, custou a vida a
um candidato do Partido do Congresso muçulmano cingalês, Mohammed Baithullah, e a mais 18
pessoas.

A União Europeia manifestou o seu apoio ao processo eleitoral em curso no Sri Lanka, enviando
uma missão de observação às eleições legislativas que terão lugar no país em 10 de Outubro
próximo.
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A União Europeia insta todos os partidos do Sri Lanka a que actuem com contenção, para que o
povo cingalês possa exercer democraticamente o seu direito de voto nas eleições parlamentares,
num ambiente livre de violência e de intimidações.

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

_______________

149/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Costa do Marfim

Bruxelas, 10 de Outubro de 2000

A União Europeia tomou conhecimento do anúncio, feito pelo Supremo Tribunal, da lista de cinco
candidatos – em dezanove – declarados elegíveis para as eleições presidenciais de 22 de Outubro na
Costa do Marfim.

A União Europeia recorda que manifestou repetidamente o seu empenhamento na rápida conclusão
do processo de transição e na boa condução dos escrutínios. A União Europeia insistiu,
nomeadamente, na importância primordial de que o processo eleitoral decorra em condições de
liberdade, abertura e transparência, a fim de assegurar, em particular, que todos os partidos políticos
beneficiem de um tratamento equitativo.

A União Europeia não pode, pois, deixar de lamentar uma decisão que, embora da responsabilidade
das instâncias jurídicas da Costa do Marfim, em muito limita a liberdade de escolha dos eleitores
costa-marfinenses e compromete a credibilidade do escrutínio de 22 de Outubro.

A União Europeia dirige um apelo ao sentido das responsabilidades de todos os costa-marfinenses
para que o regresso à legalidade constitucional, de acordo com os compromissos assumidos por
força das disposições do artigo 366º-A da Convenção de Lomé, se efectue num clima de calma e em
condições de regularidade incontestáveis.

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

_______________
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150/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a Birmânia
Bruxelas, 6 de Outubro de 2000

A UE regista a decisão das autoridades birmanesas de adiar a visita da Tróica que deveria ter lugar
em finais de Outubro.

A UE lamenta que as autoridades birmanesas não tenham julgado útil responder à sua
disponibilidade para o diálogo. A UE recorda a sua viva preocupação quanto ao bloqueio da
situação política e à situação dos direitos do homem no país.

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

_______________

151/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre as eleições presidenciais no Quirguizistão
Bruxelas,  10 de Outubro de 2000

A União Europeia regista com preocupação as indicações, fornecidas nomeadamente pelo Centro da
OSCE em Bichkek, de que se têm registado violações das regras democráticas no âmbito da
preparação das eleições presidenciais de 29 de Outubro próximo no Quirguizistão. A União está
preocupada, em particular, com os obstáculos de toda a espécie que possam dificultar a
apresentação de candidaturas de figuras da oposição, e interroga--se quanto ao sentido e à condução
das acções judiciais intentadas contra algumas dessas figuras, nomeadamente Felix Kulov.

A União Europeia insta as autoridades do Quirguizistão a tudo fazerem para assegurar a realização
de um escrutínio livre e democrático, em conformidade com os princípios da OSCE e os valores
subjacentes à parceria entre a União Europeia e o Quirguizistão.

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

_______________
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152/2000
Declaração da União Europeia sobre a RFJ

Bruxelas,  9 de Outubro de 2000

A União Europeia saúda a eleição de Vojislav Kostunica para a Presidência da RFJ.

Com esta sua votação, o povo sérvio escolheu a democracia e a Europa. Por conseguinte e em
conformidade com a mensagem que dirigiu ao povo sérvio na véspera das eleições, o Conselho
procedeu a uma revisão radical da política da UE para com a RFJ e tomou as seguintes decisões:

1. Sanções

A União decidiu levantar todas as sanções contra a RFJ instituídas desde 1998, com excepção
das disposições relativas a Slobodan Milosevic e aos seus associados.

Foi decidida a revogação imediata do embargo petrolífero e do embargo aéreo.

2. Cooperação económica e financeira

O Conselho decidiu fazer beneficiar a RFJ do programa CARDS. Além disso, as actividades
da Agência Europeia de Reconstrução serão alargadas à RFJ.

A União manterá e alargará os seus programas de ajuda humanitária às pessoas vulneráveis
residentes na RFJ, em particular às pessoas deslocadas e aos refugiados da ex-Jugoslávia.

A União Europeia confirma a sua vontade de contribuir activamente para o restabelecimento
da navegação no Danúbio e de participar nos estudos de viabilidade para a reconstrução e a
modernização das infra-estruturas de transporte da RFJ numa perspectiva regional.

Os Ministros das Finanças da União analisarão, em ligação com as instituições financeiras
internacionais, as condições de uma integração da RFJ tão rápida quanto possível na
comunidade financeira internacional.

O Conselho manifestou o desejo de que, sob a égide do "Grupo de Orientação de Alto Nível
para os Balcãs", a Comissão Europeia e o Banco Mundial sejam conjuntamente encarregados
de avaliar as necessidades e de coordenar a assistência económica e financeira à RFJ.
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3. Aproximação à União Europeia

O Conselho decidiu igualmente propor à RFJ que participe no processo de estabilização e de
associação lançado no Conselho Europeu de Colónia. Para o efeito, o Conselho convida a RFJ
a criar rapidamente um "Grupo de Acção UE/RFJ" para elaborar um estudo de viabilidade de
um acordo de estabilização e de associação.

O Conselho solicitou à Comissão que lhe apresente propostas no sentido de alargar à RFJ o
benefício das preferências comerciais assimétricas aprovadas no Conselho de Assuntos Gerais
de 18 de Setembro.

Ao aplicar sem demora todas estas medidas, a União Europeia pretende contribuir para a construção
da democracia e do Estado de direito na RFJ, para o sucesso das importantes reformas políticas,
económicas e sociais que esta vai empreender e para a sua abertura à Europa. Para isso também
contribuirá a plena participação da RFJ no Pacto de Estabilidade para a Europa do Sudeste. O
Conselho solicitou ao Coordenador do Pacto de Estabilidade, na sua qualidade de enviado especial
da União Europeia, que lhe apresente o mais rapidamente possível propostas nesse sentido.

Os quinze Estados-Membros da UE manifestam, na parte que a cada um diz respeito, o desejo de
restabelecer ou normalizar o mais rapidamente possível as relações diplomáticas com a RFJ.

A União Europeia deseja igualmente que a RFJ inicie um processo de reconciliação com os seus
vizinhos e restabeleça relações de confiança e de cooperação. A União Europeia acompanhará, pela
parte que lhe toca, a realização desses objectivos.

Nesta perspectiva, o Presidente da RFJ será convidado para a Cimeira de Zagreb (24 de Novembro).

No âmbito do mandato sobre os Balcãs definido no Conselho Europeu de Lisboa, o Conselho
solicitou ao Secretário-Geral/Alto Representante para a PESC, Javier Solana, que conceda uma
atenção especial às relações entre a União Europeia e a nova RFJ e que apresente um relatório sobre
a questão ao próximo Conselho Assuntos Gerais.

O Ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Presidente do Conselho da União, deslocar-se-á a
Belgrado na terça-feira, 10 de Outubro para informar o Presidente Kostunica destas decisões e
convidá-lo para um encontro com os Chefes de Estado e de Governo da União no próximo
Conselho Europeu de Biarritz.

_______________
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153/2000

Declaração da União Europeia sobre o Próximo Oriente
Luxemburgo, 9 de Outubro de 2000

Perante a gravidade da situação, e para além das responsabilidades de cada um, tais como acabam
de ser recordadas pelo Conselho de Segurança na sua Resolução nº 1322, de 7 de Outubro, a União
Europeia considera que a prioridade absoluta para as partes consiste em tomar, nas próximas horas,
as medidas paralelas de desescalada que se impõem e prevenir qualquer nova provocação.

A União Europeia está convencida de que não há outra via para dois povos que têm de coexistir
senão a da retomada imediata do caminho da negociação para a paz, para a qual israelitas e
palestinianos, nas últimas semanas, ultrapassaram tantos obstáculos, considerados até então como
insuperáveis.

A União Europeia apela ao Primeiro Ministro israelita a que se dirija ao povo palestiniano e ao
Presidente da Autoridade Palestiniana a que se dirija ao povo israelita e a que unam os seus
esforços: neste período crítico, tudo deve ser feito para que o medo, o ódio e a violência não
vençam, a fim de reatar o mais rapidamente possível o diálogo para a paz.

O Conselho solicitou ao Secretário-Geral e ao Alto Representante para a PESC, Javier Solana, que
se desloque a esta região com a máxima urgência.

_______________

154/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre uma declaração relativa à
Etiópia e à Eritreia dos Estados da Europa Central e Oriental, de Chipre, Malta e Turquia,

países associados à União Europeia, e dos países da EFTA que são membros do Espaço
Económico Europeu

Luxemburgo, 13 de Outubro de 2000

Os Estados da Europa Central e Oriental, Chipre, Malta e Turquia, países associados à União
Europeia, e os países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu declaram que
subscrevem os objectivos da Posição Comum 2000/584/PESC, definida pelo Conselho da União
Europeia, em 29 de Setembro de 2000, com base no artigo 15º do Tratado da União Europeia,
relativa à Etiópia e a Eritreia, no que diz respeito ao embargo de armas com destino à Etiópia e à
Eritreia. Estes Estados velarão por que as respectivas políticas nacionais estejam de acordo com a
referida posição comum.

A União Europeia regista e congratula-se com o compromisso assim assumido.

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA DE 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2000
PARECERES ADOPTADOS

A presente nota destina-se a apresentar uma síntese dos pareceres adoptados na
reunião plenária de Setembro (20 e 21 de Setembro de 2000) do Comité Económico e Social
Europeu.

As rubricas correspondentes às secções do CES incluem, respectivamente, a natureza
do parecer, a sua referência, o resultado da votação e as tomadas de posição mais significativas.
Menciona-se ainda uma pessoa de contacto junto de quem poderão ser obtidas informações
complementares.

1. SECÇÃO DE TRANSPORTES, ENERGIA, INFRA-ESTRUTURAS, E SOCIEDADE
DA INFORMAÇÃO

•  Promoção electricidade /Fontes de energia renováveis – Ten/030
Relatora: U. SIRKEINEN  (Gr. I – FI)

− Referência: "Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção
da electricidade produzida a partir de fontes renováveis de energia no mercado interno da
electricidade"
COM(2000) 279 final – 2000/0116 COD
CES 999/2000 – 2000/0116 COD

− Resultado da votação: 105 votos a favor, 1 voto contra e 4 abstenções.

− Pontos-chave: A base jurídica da proposta de directiva é o artigo 95º do Tratado CE, que se refere
ao mercado interno. O Comité concorda com esta base já que o objectivo da directiva em apreço
é assegurar possibilidades de aumentar a quota de electricidade-FER1 num mercado interno da
electricidade em bom funcionamento. Contudo, o Comité entende que o artigo 95º não chega
para impor metas obrigatórias aos Estados-Membros.

                                                
1 Consumo de electricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis.
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O Comité:

− realça a necessidade de uma acção empenhada para utilização plena do potencial da
electricidade-FER e concorda com a obrigação de os Estados-Membros publicarem objectivos
e medidas para este fim, mas considera que a imposição de metas praticamente obrigatórias
poderia estar em conflito com a subsidiariedade aplicada às acções para cumprimento dos
objectivos de Quioto;

 
− corrobora o impacto económico positivo da proposta sobre o sector empresarial em questão,

mas considera muito insatisfatória a análise sobre os efeitos no emprego e as repercussões
económicas nos Estados e consumidores.

A Comissão refere correctamente que ainda não há suficiente experiência para
decidir sobre um regime de apoio comum, a nível comunitário. Na ausência de uma abordagem e de
um regime comuns, o Comité considera, porém, que haveria que definir o mais brevemente possível
alguns princípios. Na opinião do Comité, uma possibilidade seria estipular um tecto para o apoio
nacional. Poder-se-ia fixar a nível comunitário um valor máximo de apoio para cada tecnologia, por
exemplo como um valor relativo relacionado com os preços no mercado ou como euros por kWh,
tendo em conta a verdadeira qualidade ambiental, a eficiência e a disponibilidade da energia
produzida por cada tecnologia.

Contacto:  Carmen AVELLANER
(Tel.: 32 2 546 9794-mail: carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int)

*

* *

2. SECÇÃO DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E AMBIENTE

•  Os recursos renováveis – zonas rurais – Nat/050
Relator: H.J. WILMS (Gr. II – D)

− Referência: "Recursos renováveis: um contributo das zonas rurais para a protecção activa do
clima e um desenvolvimento sustentado"

Parecer de iniciativa
CES 1010/2000

mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
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− Resultado da votação: aprovado por unanimidade.

− Contacto:  Julius LANGENDORFF
 (Tel: 32 2 546 9111 – e-mail: julius.langendorff@esc.eu.int)
 
•  Sistema de transacção de direitos de gases com efeito de estufa (Livro Verde) – NAT/072
Relator: J. GAFO FERNÁNDEZ (Gr. I – E)

− Referência: "Livro Verde sobre a transacção de direitos de emissão de gases com efeito de estufa
na União Europeia"

COM(2000) 87 final
CES 1004/2000

− Resultado da votação: 90 votos a favor e 3 abstenções.

− Pontos-chave: O Comité apoia plenamente a iniciativa da Comissão Europeia de favorecer a
redução das emissões de gases com efeito de estufa, e, nesse âmbito, a criação de um sistema
comunitário de direitos de emissão plenamente compatível com a filosofia do sistema previsto no
Protocolo de Quioto.

Como filosofia de base, apta a responder globalmente a estas questões em aberto, o Comité
preconiza que o sistema tenha em conta que a atribuição de níveis de emissão individuais às
empresas só é exequível numa perspectiva científica, solidamente justificada e segundo critérios
definidos no âmbito comunitário. Daí o Comité aplaudir a utilização dos critérios MTD nos sectores
em que a sua aplicação se inscreve no quadro legislativo comunitário ou, em alternativa, é
estabelecida nomeadamente, por um sistema de "benchmarking" comparativo a nível mundial.

− Contacto: Julius LANGENDORFF
(Tel.: 32 2 546 9111 –  e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int)

•  Controlo oficial da alimentação animal – NAT/073
Relator: L. NIELSEN (Gr. III – DK)

Referência: "Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
95/53/CE do Conselho que fixa os princípios relativos à organização dos controlos oficiais no
domínio da alimentação animal e a Directiva 1999/29/CE do Conselho relativa às substâncias e
produtos indesejáveis nos alimentos para animais"
COM(2000) 162 final – 2000/0068 COD
CES 1000/2000

mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
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Resultado da votação: 101 votos a favor e 3 abstenções.

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

•  OCM/carne de suíno – NAT/074
Relator: J.-P. BASTIAN (Gr. III-F)

− Referência: "Proposta de Regulamento do Conselho que altera o Regulamento
(CEE) nº 2759/75 que estabelece a organização comum de mercado no sector da carne de
suíno"
(COM(2000) 193 final – 2000/0076 CNS)
CES 1009/2000 – 2000/0035 COD

− 
Resultado da votação: 64 votos a favor, 7 votos contra e 4 abstenções.

− Pontos-chave: O Comité compreende que o objectivo da Comissão consiste em ajudar os
produtores a enfrentar as crises cada vez mais graves do sector da carne de suíno, estabilizando
os seus rendimentos através da introdução de um complemento ao actual sistema de gestão do
mercado, no âmbito da OCM da carne de suíno. Todavia. O Comité entende que a proposta de
regulamento não é suficiente para dar resposta ao objectivo e que seria desejável alargar a
proposta a outras medidas de gestão de crises.

Os criadores não poderão suportar sozinhos os esforços. Será necessário um esforço público para
uma maior eficácia do projecto de regulamento. O mecanismo de criação dos fundos de regulação
deverá evitar qualquer risco de renacionalização da PAC e as distorções da concorrência entre os
Estados-Membros (caso um Estado-Membro participe ou não no esquema do fundo de regulação).
Assim, o Comité propõe um empenho mais importante da União Europeia  através de um
co-financiamento dos fundos de regulação com os produtores.

O Comité convida igualmente a Comissão a estudar a possibilidade de recorrer, no sector suíno, às
estruturas profissionais, tais como os agrupamentos de produtores, a fim de introduzir programas
operacionais já existentes em outros sectores.

− Contacto:  �sa DONELL
(Tel.: 32 2 546 9454 –  e-mail: asa.donell@esc.eu.int)

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:asa.donell@cese.europa.eu
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•  Ozono/Quotas HFC – NAT/082
Relator: S. COLOMBO (Gr. II – I)

Referência: "Proposta de Regulamento (CE) do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CE) nº .../2000 (relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono) no que
respeita ao ano de referência para a atribuição de quotas de hidroclorofluorocarbonos"
COM(2000) 426 final – 2000/0170 (COD)
 CES 1006/2000
 
− Resultado da votação: 64 votos a favor e 3 abstenções
 
− Contacto: Julius LANGENDORFF
 (Tel: 32 2 546 9111 – e-mail: julius.langendorff@esc.eu.int)

•  Ozono /Bombas para administração de medicamentos – NAT/083
Relator: S. COLOMBO (Gr. II – I)

Referência: "Proposta de regulamento (CE) do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CE) nº .../2000 [relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono] no que
respeita aos inaladores de dose calibrada e bombas para a administração de medicamentos"
COM(2000) 427 final – 2000/0175 COD
CES 1007/2000

− Resultado da votação: 63 votos a favor e 2 abstenções
 
− Contacto: Julius LANGENDORFF
 (Tel: 32 2 546 9111 – e-mail: julius.langendorff@esc.eu.int)

*

* *

mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
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3. SECÇÃO DO MERCADO ÚNICO, PRODUÇÃO E CONSUMO

•  Produtos cosméticos – INT/023
Relator: P. BRAGHIN (Gr. I – I)

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

COM(2000) 189 final   – 2000/0077 (COD)
CES 998/2000

− Resultado da votação: 87 votos a favor, 1 voto contra  e 1 abstenção.

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

•  Avaliação do 5º Programa-Quadro da IDT – INT/059
Relator: Relator: G. BERNABEI (Gr. I – I)

− Referência: Parecer de iniciativa sobre "Seguimento, avaliação e optimização do impacto
económico e social da IDT: do 5º para o 6º programa-quadro"

CES 1013/2000

− Resultado da votação: 46 votos a favor e 1 voto contra

− Pontos-chave: O Comité Económico e Social recomenda à Comissão, ao Parlamento Europeu e
ao Conselho no que diz respeito à próxima revisão do 5º programa-quadro e tendo em vista
optimizar o seu impacto socioeconómico que

− reforcem e valorizem o mecanismo das acções-chave, cujo ciclo de vida deve ser justificado
por mecanismos de avaliação, acompanhamento, controlo e prospectiva;

 
− adoptem uma orientação que privilegie um pequeno número de clusters de projectos com uma

massa crítica adequada e a participação de todos os actores, em particular, os utilizadores
finais e as PME;

− 
− aperfeiçoem determinados mecanismos internos dos programas horizontais.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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− mobilizem as responsabilidades de coordenação interna e externa dos programas, das

acções-chave, bem como das células de inovação actualmente despojadas de poderes e de
efectivas dotações em termos de meios financeiros e serviços atribuídos.

− simplifiquem os procedimentos e reduzam os seus custos;

− definam critérios de selecção e de avaliação mais claros e uniformes.
 

No atinente à preparação para o 6º programa-quadro, convida a Comissão, o Parlamento Europeu e
o Conselho a:

− elaborarem uma estratégia comunitária baseada num núcleo de prioridades comuns e
concentrada num número muito mais limitado de acções-chave;

− adoptarem, no âmbito dessa estratégia, um esquema de ataque aos desafios tecnológicos capaz
de mobilizar todas as forças em presença na cena europeia, tais como as empresas, as
universidades e os centros de investigação, as autoridades comunitárias, nacionais e locais,
mantendo a União Europeia um nível elevado de controlo;

− criarem e reforçarem um sistema aberto de inteligência estratégica distribuída ao serviço do
processo decisório em matéria de ciência e de tecnologia;

− aplicarem o princípio de subsidiariedade também às acções de investigação comunitária, a fim
de identificar e definir as competências, capacidades e responsabilidades aos vários níveis;

− concentrarem os esforços de investigação desenvolvidos a nível comunitário num número
limitado de prioridades;

 
− gerirem os projectos de menores dimensões a nível descentralizado nacional e local,

utilizando procedimentos simplificados e conduzidos por intermediários financeiros
acreditados inclusivamente através de subsídios globais;

− ainda a nível descentralizado, gerirem o sistema de bolsas, formação e mobilidade,
salvaguardando os seus critérios de transnacionalidade e de vínculo às prioridades estratégicas
comunitárias;
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− lançarem uma nova acção comunitária de IDT ao nível regional para reforçar a inovação
tecnológica e as infra-estruturas de investigação;

− utilizarem os instrumentos previstos no Tratado, nomeadamente a geometria variável, a
comparticipação comunitária e as empresas comuns em conformidade com as disposições do
próprio Tratado;

− racionalizarem e simplificarem a gestão;

− confiarem à Comissão a tarefa de coordenar e garantir o funcionamento eficaz e não
dispendioso dos diversos elementos do programa

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

•  Segurança geral dos produtos – INT/067
Relatora: A. WILLIAMS (Gr. III – UK)

Referência: "Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à segurança geral
dos produtos"
COM(2000) 139 final – 2000/0073 COD
CES 1008/2000

− Resultado da votação: 78 votos a favor e 4 abstenções

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

*

*          *

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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4. SECÇÃO DA UNIÃO ECONÓMICA E MONETÁRIA E COESÃO ECONÓMICA E
SOCIAL

•  O papel do BEI na política regional europeia – ECO/038
Relator: R. DONOVAN (Gr I – IRL)

− Referência: "O papel do Banco Europeu de Investimento (BEI) na política regional europeia"
CES  1001/2000

− Resultado da votação: 101 votos a favor, 2 votos contra e 2 abstenções

− Pontos-chave: No entender do Comité poder-se-ia considerar a oportunidade de reequilibrar a
declaração de intenções do BEI, de modo a centrá-la mais na política regional e na convergência.
Em termos práticos, isto implicaria um menor financiamento dos países desenvolvidos da UE (e
de algumas das suas sub-regiões) e um aumento para os países candidatos. O BEI poderia neste
caso desempenhar um papel na elaboração de critérios de adesão à UE para os países candidatos.

Em relação ao acesso ao financiamento de desenvolvimento a longo prazo nos países desenvolvidos
da UE, o Comité interroga-se sobre se o BEI poderá actuar mais em termos de consultoria de
projectos, especialmente no sector das novas tecnologias e se os consultores do BEI não deveriam
estar presentes em permanência nas sub-regiões mais pobres, por forma a assegurar o
desenvolvimento máximo de projectos e a convergência.

O Comité considera que um dos maiores problemas económicos na UE é a falta de reformas
estruturais. É provável que muitos empréstimos para projectos bem concebidos e empréstimos
globais não rendam tanto como deveriam devido a inflexibilidades no mercado que causam
distorções. É evidente que se o BEI não pode impor condicionalismos aos governos nacionais, há
algo que pode fazer para flexibilizar os mercados ao nível sub-regional. O processo da convergência
económica implica uma "destruição criativa" que pode ser dolorosa a curto prazo e se confronta
frequentemente com a relutância dos governos, a menos que estes estejam empenhados em efectuar
reformas estruturais. Em muitos casos, este último aspecto é mais importante para o processo de
convergência do que o próprio financiamento de desenvolvimento.
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A "Iniciativa Inovação 2000", lançada recentemente pelo BEI, é uma resposta rápida às orientações
do Conselho Europeu de Lisboa, de Março de 2000, sobre o desenvolvimento da sociedade do
conhecimento e da inovação. O Comité considera que a dotação deveria ser aumentada e a sua
aplicação acelerada.

Por fim, ao avaliar a convergência, o Comité entende que o BEI não se deveria limitar
exclusivamente aos indicadores económicos, mas deveria alargar os parâmetros analisados, de
forma a incluir os indicadores sociais, tal como já acontece nas Nações Unidas.

− Contacto: Roberto PIETRASANTA
(Tel. 32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pierasanta@esc.eu.int)

•  Os desafios lançados pela UEM aos mercados financeiros – ECO/040

Relator: R. PELLETIER (Gr. I – F)

− Referência: Parecer de iniciativa sobre "Os desafios lançados pela UEM aos mercados
financeiros" CES 1012/2000

− Resultado da votação: 73 votos a favor e 13 votos contra

− Pontos-chave: O repto principal que a UEM teve de vencer prende-se, em última instância, com o
êxito de uma união monetária não acompanhada por uma união política, facto sem precedente
histórico.

Cabe assinalar estar vencido o enorme repto técnico da introdução do euro e que o mesmo se pode
dizer da luta contra a inflação e do cumprimento, sem sobressaltos, pelos onze (doze, em breve) dos
critérios e disciplinas impostos por Maastricht.

Volvidos vinte meses sobre a passagem dos mercados financeiros ao euro, as bolsas europeias
atingiram níveis inusitados, sob a influência conjunta de um crescimento recuperado, do dinamismo
emergente da "nova economia" na Europa e da revolução tecnológica dos meios electrónicos de
acesso aos mercados. É voz corrente que as bolsas de valores prenunciam a situação económica
futura. A ser assim, a zona do euro terá entrado num longo ciclo de forte crescimento.

mailto:roberto.pierasanta@cese.europa.eu
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Não obstante, seria imprudente considerar os reptos lançados pela UEM como definitivamente
vencidos. Estão tão estreitamente dependentes do resto da economia mundial que tornam artificial a
distinção entre os que resultam, à uma, da mundialização das trocas comerciais e da liberalização
dos movimentos de capitais e os que são inerentes à União Monetária.

É indispensável que a Europa explore a conjuntura económica favorável para realizar rapidamente
um quadro europeu harmonizado dos mercados financeiros que respeite as modalidades de
financiamento existentes na Comunidade, contribuindo assim para criar um paradigma de
desenvolvimento europeu.

Urge alterar o sistema de adaptação do quadro regulamentar europeu criando, ao nível dos
reguladores nacionais, um processo mais flexível e mais rápido do que as directivas para tratar
pontos não precisados ou insuficientemente desenvolvidos.

O crédito bancário é ainda a modalidade de financiamento preferida pelas PME europeias. Para as
empresas de uma certa dimensão trata-se frequentemente de uma fonte de financiamento menos
onerosa do que o recurso ao mercado.

O paradigma de desenvolvimento europeu não pode cingir-se a um modelo de mercado grossista. A
defesa do consumidor exige a criação de regras máximas para os menos informados. Seguindo tal
lógica, afigura-se correcto o princípio da harmonização máxima adoptado pela Comissão na
directiva relativa à comercialização à distância dos produtos financeiros. Prima pela coerência e
observa a definição harmonizada de investidores "sofisticados" preconizada noutros textos.

− Contacto: Alberto ALLENDE
(Tel. 32 2 546 9679 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

*

* *

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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5. SECÇÃO DE EMPREGO, ASSUNTOS SOCIAIS E CIDADANIA

•  "PARA UMA CARTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UE"
SOC/013

Relatora: A.-M. SIGMUND (Gr. III-AT)
Co-relator: R. BRIESCH (F-II)

− Referência: Parecer de iniciativa "Para uma Carta dos Direitos Fundamentais da União
Europeia" CES 1005/2000

− Resultado da votação: 112 votos a favor, 19 votos contra e 9 abstenções

− Pontos-chave: A elaboração de uma Carta dos Direitos Fundamentais da UE representa um
marco no processo de integração europeia. Elaborar uma carta significa formalizar o pacto
fundador de uma entidade política original e nova.

Uma Carta dos Direitos Fundamentais que se baseie nos conceitos de ética, moral e solidariedade
não formulará apenas direitos e obrigações, mas constituirá igualmente um sistema comum de
valores, fomentando desse modo a evolução da UE de uma comunidade de Direito para uma
comunidade de valores em cujo âmbito poderá desenvolver-se uma identidade europeia. Desse
modo, a Carta pode contribuir para que a cidadania europeia deixe de ser encarada como a mera
adição de todas as cidadanias nacionais para ser percebida como um valor acrescentado concreto.

Em princípio, o Comité defende que os direitos civis e políticos, por um lado, e os direitos
fundamentais de ordem social, económica e cultural, por outro, não podem ser tratados
separadamente. A inscrição de direitos e princípios sociais na Carta dos Direitos Fundamentais da
UE não equivale – em consonância com o mandato de Colónia – a conferir à Comunidade ou à
União Europeia competências que as mesmas não possuam já.

O Comité previne que as expectativas dos cidadãos serão frustradas caso lhes seja apresentada uma
CDF cujos direitos não possam ser aplicados e cujo texto não passe de pura retórica. Porém, a
afirmação do carácter justiciável de um direito não pressupõe de maneira alguma o nível,
comunitário ou nacional, ante o qual esse direito é invocado.
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No entender do Comité, a Carta dos Direitos Fundamentais deveria, por motivos jurídicos e
políticos, ser integrada no Tratado com as seguintes condições:

•  em conformidade com o mandato de Colónia, as competências comunitárias não poderão ser
alteradas com base na Carta;

•  a distinção entre direitos individuais justiciáveis e directamente aplicáveis, por um lado, e
direitos programáticos, por outro, deve ser mantida, e assim também a natureza jurídica das
actuais competências;

•  deve em seguida tornar-se claro que para certos princípios cumprirá adoptar medidas de
execução.

No entender do Comité seria absolutamente necessário prever, juntamente com o processo de
integração («acompanhamento»), um processo de revisão aberto para a futura revisão da lista dos
direitos fundamentais.

No interesse do desenvolvimento de um «modelo europeu de democracia», a sociedade civil
organizada deve ser formal e institucionalmente associada a este processo.

O Comité compõe-se de representantes dos diferentes grupos de orientação económica e social da
sociedade civil e deveria pois, em qualquer caso, receber um estatuto consultivo formal
correspondente à sua missão nesse processo de integração e revisão.

− Contacto: Alan HICK, Chefe de Unidade
(Tel. 32 2 546 9302– e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  "REGIMES DE SEGURANÇA SOCIAL" – SOC/043

Relator: J. I. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Gr. I-E)

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

 (COM(2000) 186 final – 2000/0070 (COD)).
 CES 1002/2000

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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− Resultado da votação: adoptado por unanimidade

− Pontos-chave: O Comité subscreve a proposta de alteração dos dois regulamentos.  O Comité
considera que a alteração do anexo IV, parte C (renúncia ao cálculo de prestações segundo o nº 2
do artigo 46º), rubrica "E. França" reduz a burocracia, eliminando procedimentos desnecessários.
O Comité considera que as alterações do anexo VI (modalidades especiais de aplicação das
legislações de determinados Estados-Membros), na rubrica "E. França" contribuem para eliminar
os obstáculos à mobilidade dos trabalhadores e actualizam o texto, aproximando-o da realidade
do sistema de segurança social francês.

− Contacto: Susanne JOHANSSON
(Tel. 32 2 546 9619 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

•  "Direitos dos trabalhadores em caso de transferência de empresas" – SOC/044
Relator: G. LIVERANI (Gr. II-I)

Referência: "Proposta de Directiva do Conselho relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes à manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de
transferência de empresas, de estabelecimentos ou de partes de empresas ou de estabelecimentos
(versão codificada)
COM(2000) 259 final – 2000/0108(CNS)
CES 1003/2000

− Resultado da votação:  104 votos a favor e 6 abstenções
 
− Pontos-chave: O Comité Económico e Social acolhe favoravelmente a proposta apresentada pela

Comissão.
Concorda com a necessidade de tornar o direito comunitário mais acessível e compreensível para o
cidadão.
Maior clareza e transparência da legislação comunitária contribuem para uma mais correcta
interpretação e para garantir a indispensável segurança jurídica.

− Contacto: Stefania BARBESTA
 (Tel. 32 2 546 9510 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

*

* *

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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6. SECÇÃO DE RELAÇÕES EXTERNAS

•  As políticas de inovação das PME e do artesanato (6ª Cimeira Euromed) – REX/034
Relator: A. PEZZINI (Gr. III – I)

− Referência: "As políticas de Inovação das PME e do artesanato" (6ª Cimeira Euromed)
(Relatório de informação)
CES 396/2000 fin

− Resultado da votação: a transmissão do relatório às restantes instituições foi autorizada por
unanimidade.

− Pontos-chave: Ciência, tecnologia e inovação têm um indubitável impacto no desenvolvimento
socioeconómico na área do Mediterrâneo, devendo dar-se-lhes cada vez mais espaço nas
políticas comunitárias para os países parceiros MED, sobretudo através do programa MEDA e
dos programas actuais e futuros no domínio da investigação e do desenvolvimento tecnológico.
O novo programa plurianual poderá também constituir um instrumento válido para a
intensificação das redes e das relações entre as organizações e as PME da margem norte e da
margem sul do Mediterrâneo. A este propósito, o Comité sublinha a necessidade de intensificar
no Quinto Programa-Quadro e desenvolver no Sexto uma política específica de apoio às PME e
às empresas de artesanato. No entender do Comité, a participação dos parceiros sociais no
processo de desenvolvimento constitui a base para uma acção profícua e resultados palpáveis no
domínio do desenvolvimento e da inovação. Assim, deve ser reforçada a promoção de
actividades conjuntas de I&D e inovação no âmbito da Parceria Euromediterrânea.

Afigura-se igualmente necessário promover, entre as PME da UE e dos PPM, o intercâmbio de
"know-how" e de conhecimentos em matéria de produção, organização e gestão de empresas, bem
como o desenvolvimento de acções de formação nas diversas áreas ligadas às novas tecnologias.
Uma acção enérgica para promover o espírito empresarial amplia também a base constituída pelos
empresários e intensifica o processo de desenvolvimento e de inovação.

Contacto: Ellen DURST
 (Tel. 32 2 546 9845 – e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)

                                    

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES                  (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

CORBETT
(PSE)

Regimento: modif. necessária para
publicar a declaração dos interesses
financeiros dos deputados em Internet

AFCO (F) 11.10.00

RIBEIRO E
CASTO
(UEN)

Regimento: modificação ponto 13 do
Anexo II: tramitação do período de
perguntas

AFCO (F) 11.10.00

DUFF E
VOGGENHUBER

Carta dos Direitos Fundamentais AFCO (F) 12.10.00

MUSCARDINI
(UEN)

Estratégia Comum do Conselho
Europeu de 19/06/2000 para a região
mediterrânica

AFET (F) 12.10.00 C5-0510/00

WUORI
(VERTS/ALE)

Os direitos do Homem no mundo AFET (F) 12.10.00 C5-0536/00

Grupo
PSE

CE/Turquia: assistência no âmbito da
estratégia de pré-adesão, parceria para
a adesão

AFET (F) 12.10.00 C5-0468/00

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Aplicação da Directiva 91/676/CE
relativa aos nitratos

AGRI (P) 10.10.00

DARY
(PSE)

Bananas:organização comum do
mercado (OCM), regime de
importação (alter. Reg.404/93/CEE)

AGRI (F) 16.10.00 C5-0277/99

Grupo
PPE-DE

Luta contra a pesta suína clássica AGRI (F) 10.10.00 C5-0493/00

MULDER
(ELDR)

Produtos agrícolas: acções de
informação e promoção no mercado
interno

BUDG (P) 12.10.00 C5-0486/00

HAUG
(PSE)

Sistema europeu de contas nacionais e
regionais SEC 95: recursos próprios
provenientes do IVA

BUDG (F) 12.10.00 C5-0469/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

AVEROFF
(PPE-DE)

Empréstimos BEI à Grécia : tremor de
terra de Setembro de 1999

BUDG (F) 23.10.00 C5-0532/00

CASACA
(PSE)

Financiamento da política agrícola
comum (modif. Reg. 1258/1999/CE)

CONT (P) 11.10.00 C5-0466/00

Grupo
PSE

Quitação 1999: orçamento geral CE CONT (F) 11.10.00 C5-0310/00

Grupo
ELDR

Quitação 1999: orçamento geral CE -
outras secções

CONT (F) 11.10.00 C5-0312/00

Grupo
PPE-DE

Quitação 1999: orçamento geral CE,
Parlamento

CONT (F) 11.10.00 C5-0312/00

Grupo
VERTS/ALE

Quitação 1999: 6º, 7º e 8º Fundo
Europeu de Desenvolvimento - FED

CONT (F) 11.10.00 C5-0257/00

Grupo
ELDR

Quitação 1999: orçamento geral CE -
outras secções

CONT (F) 11.10.00

Grupo
GUE/NGL

Quitação 1999: orçamento CECA CONT (F) 11.10.00

APARICIO
SÁNCHEZ
(PSE)

Comunicações electrónicas, serviço
universal: direitos dos utilizadores de
redes e serviços

CULT (P) 10.10.00 C5-0429/00

FRAISSE
(GUE/NGL)

Conteúdos digitais CULT (P) 10.10.00 C5-0462/00

JUNKER
(PSE)

Comunicações lectrónicas:
autorização de redes e serviços
(substituição da Directiva 97/13/CE)

CULT (P) 10.10.00 C5-0440/00

JUNKER
(PSE)

Radiocomunicações: espectro de
radiofrequências, quadro regulamentar

CULT (P) 10.10.00 C5-0449/00

RIDRUEJO
(PPE-DE)

Comunicações electrónicas: quadro
regulamentar comum para as redes e
serviços

CULT (P) 10.10.00 C5-0428/00

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Comunicações electrónicas e recursos
conexos : acesso e interligação, novo
quadro regulamentar

CULT (P) 10.10.00 C5-0433/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PSE

Sistema europeu de contas nacionais e
regionais SEC 95: recursos próprios
provenientes do IVA

ECON (P) 25.10.00 C5-0469/00

PEIJS
(PPE-DE)

Saneamento e liquidação dos
estabelecimentos de crédito

ECON (F) 09.10.00 C2-0176/85

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Mediação de seguros ECON (F) 25.10.00 C5-0484/00

EVANS
(PPE-DE)

Concorrência: aplicação dos artigos
81º e 82º do Tratado (modif. regl.
1017/68, 2988/74, 4056/86, 3975/87
CEE)

ECON (F) 25.10.00 C5-0527/00

TORRES
MARQUES
(PSE)

Imposto sobre o Valor Acrescentado
(IVA): nível da taxa normal (alteração
da Directiva 77/388/CEE)

ECON (F) 25.10.00 C5-0535/00

PEREZ
ALVAREZ
(PPE-DE)

Controlo da aplicação do Direito
comunitário. 17º relatório anual, 1999

EMPL (P) 05.10.00 C5-0381/00

PAPAYANNAKIS
(GUE/NGL)

Comunicações electrónicas, serviço
universal: direitos dos utilizadores de
redes e serviços

ENVI (P) 10.10.00 C5-0429/00

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

Produtos agrícolas: acções de
informação e promoção no mercado
interno

ENVI (P) 10.10.00 C5-0486/00

EVANS
(VERTS/ALE)

Animais de companhia: circulação
sem carácter comercial, polícia
sanitária

ENVI (F) 10.10.00 C5-0477/00

JACKSON
(PPE-DE)

Extractos de café e de chicória: gama
de pesos nominais (modif. direc.
80/232/CEE)

ENVI (F) 10.10.00 C5-0485/00

Grupo
VERTS/ALE

Zonas costeiras: gestão integrada
GIZC, implementação de uma
estratégia

ENVI (F) 10.10.00 C5-0474/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Agência Europeia para a
Reconstrução: criação e
funcionamento (rev.Reg.(CE)
1628/96)

ITRE (P) 12.10.00 C5-0526/00

Grupo
ELDR

Patente comunitária ITRE (P) 12.10.00 C5-0461/00

GRÖNFELDT
BERGMAN
(PPE-DE)

Instrumentos de medição ITRE (F) 12.10.00 C5-0478/00

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Balcãs, Sudeste da Europa : ajuda
comunitária, programa CARDS

ITRE (F) 12.10.00 C5-0525/00

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Contratos públicos: portecção penal
contra práticas fraudulentas e de
concorrência desleal na adjudicação.

JURI (P) 17.10.00 C5-0416/00

BRADBOURN
(PPE-DE)

Convenção para a unificação de certas
regras relativas aos Transportes
Aéreos Internacionais (Convenção de
Montreal)

JURI (P) 17.10.00 C5-0460/00

DEHOUSSE
(PSE)

Relatório Especial do Provedor de
Justiça: código de boa conduta
administrativa

JURI (P) 17.10.00 C5-0438/00

FOURTOU
(PPE-DE)

Conteúdos digitais JURI (P) 17.10.00 C5-0462/00

LEHNE
(PPE-DE)

Liberdade, justiça e segurança:
estatuto da vítima em processo penal.
Iniciativa portuguesa

JURI (P) 17.10.00 C5-0392/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Saneamento e liquidação dos
estabelecimentos de crédito

JURI (P) 17.10.00 C2-0176/85

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Bens culturais: exportação, restituição
(aplic. Regl. (CEE) 3911/92 e Dir.
93/7/CEE).

JURI (P) 17.10.00 C5-0509/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

NIEBLER
(PPE-DE)

Comunicações electrónicas: quadro
regulamentar comum para as redes e
serviços

JURI (P) 17.10.00 C5-0428/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Concorrência: aplicação dos artigos
81º e 82º do Tratado (modif. regl.
1017/68, 2988/74, 4056/86, 3975/87
CEE)

JURI (P) 17.10.00 C5-0527/00

WALLIS
(ELDR)

Cooperação judiciária: criação de uma
Unidade Provisória. Iniciativa
portuguesa, francesa, sueca e belga.

JURI (P) 17.10.00 C5-0395/00

WALLIS
(ELDR)

Luta contra a imigração clandestina:
quadro penal para a repressão das
infracções. Iniciativa francesa

JURI (P) 17.10.00 C5-0426/00

WALLIS
(ELDR)

Decisão relativa à criação de uma rede
judiciária europeia em matéria civil e
comercial

JURI (P) 17.10.00

WIELAND
(PPE-DE)

Progressos realizados no domínio da
coordenação fiscal

JURI (P) 17.10.00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Estatuto dos funcionários CE:
modalidades de adaptação das
remunerações e contribuição
temporária

JURI (F) 17.10.00 C5-0496/00

CASHMAN
(PSE)

Relatório Especial do Provedor de
Justiça: código de boa conduta
administrativa

LIBE (P) 10.10.00 C5-0438/00

KARAMANOU
(PSE)

As mulheres e o fundamentalismo LIBE (P) 10.10.00

DEPREZ
(PPE-DE)

Vistos: competência de execução do
Conselho em relação à análise dos
pedidos de visto. Iniciativa finlandesa

LIBE (F) 10.10.00 C5-0287/00

DIMITRAKOPOULOS
(PPE-DE)

Contratos públicos: portecção penal
contra práticas fraudulentas e de
concorrência desleal na adjudicação.

LIBE (F) 10.10.00 C5-0416/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

KESSLER
(PSE)

Cooperação judicial: estagiários
judiciais, fomento e intercâmbios.
Recondução do programa.

LIBE (F) 10.10.00 C5-0494/00

KESSLER
(PSE)

Decisão relativa à criação de uma rede
judiciária europeia em matéria civil e
comercial

LIBE (F) 10.10.00

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Luta contra a imigração clandestina:
sanções pecuniárias impostas aos
transportadores. Iniciativa francesa

LIBE (F) 10.10.00 C5-0470/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Preservação dos recursos haliêuticos:
protecção de juvenis de organismos
marinhos (6ª alteração do
Regulamento)

PECH (F) 11.10.00 C5-0487/00

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Livre circulação de pessoas: visto
nacional de longa duração. Iniciativa
francesa

PETI (P) 09.10.00 C5-0374/00

SBARBATI
(ELDR)

Nacionais de países terceiros:
decisões de afastamento,
reconhecimento mútuo. Inciativa
francesa

PETI (P) 09.10.00 C5-0398/00

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Zonas costeiras: gestão integrada
GIZC, implementação de uma
estratégia

RETT (P) 11.10.00 C5-0474/00

POHJAMO
(ELDR)

Radiocomunicações: espectro de
radiofrequências, quadro regulamentar

RETT (P) 11.10.00 C5-0449/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Segurança marítima, prevenção da
poluição por navios (modif. reg.
613/91/CEE, 2978/94/CEE,

RETT (F) 11.10.00 C5-0475/00
C5-0476/00

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Convenção para a unificação de certas
regras relativas aos Transportes
Aéreos Internacionais (Convenção de
Montreal)

RETT (F) 11.10.00 C5-0460/00
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Parecer da Comissão sobre o pedido da Irlanda de aplicar, em
parte, as disposições do acervo de Schengen

LIBE SEC (00) 1439
final

Documento de trabalho da Comissão: Venezuela: programa de
assistência para as Regiões atingidas pelas inundações de
Dezembro de 1999

AFET
BUDG
DEVE

SEC (00) 1571
final

Comunicação da Comissão: e-Learning - Pensar o futuro da
educação

ITRE
EMPL
FEMM
CULT

COM (00) 318
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho: protecção dos passageiros dos transportes aéreos da
União Europeia

JURI
ENVI
RETT

COM (00) 365
final

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

CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 457
final

Comunicação da Comissão ao Conselho sobre a estratégia
económica a médio prazo da Roménia

AFET COM (00) 463
final

Comunicação da Comissão sobre as directrizes relativas à
avaliação dos agentes químicos, físicos e biológicos bem como
dos processos industriais que comportem riscos para a
segurança ou a saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou
lactantes (Directiva 92/85/CEE do Conselho)

FEMM
EMPL

COM (00) 466
final

Relatório de progresso relativo à rede de vigilância
epidemiológica e de controlo das doenças transmissíveis na
Comunidade

ENVI COM (00) 471
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: apoio da Comissão à segurança nuclear nos Novos
Estados Independentes e nos países da Europa Central e
Oriental

AFET
ITRE

COM (00) 493
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu com vista à preparação da quarta reunião de ministros
dos negócios estrangeiros euro-mediterrânicos "Conferir um
novo impulso ao processo de Barcelona"

LIBE
ITRE
EMPL
AGRI
CULT
ENVI
AFET

COM (00) 497
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre a aplicação da directiva 95/50/CE relativa a
procedimentos uniformes de controlo do transporte rodoviário
de mercadorias perigosas, pelos Estados-membros

ENVI
RETT

COM (00) 517
final

Relatorio da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre as actividades associadas à contracção e à concessão de
empréstimos da Comunidade em 1999

AFET
BUDG
ITRE
DEVE
CONT

COM (00) 524
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu relativamente à gestão integrada da zona costeira :
uma estratégia para a Europa

PECH
RETT
ENVI

COM (00) 547
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu que precisa as condições de informação dos
operadores económicos e das administrações dos Estados-
Membros sobre os regimes pautais preferenciais em caso de
"dúvida fundamentada" quanto à origem dos produtos

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 550
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre a execução da Comunicação "Desenvolvimento de uma
parceria global com a China"

ITRE
AFET

COM (00) 552
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: a inovação numa economia assente no conhecimento

JURI
EMPL
CULT
ITRE

COM (00) 567
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: conciliar as necessidades e as responsabilidades-
integrar as questões ambientais e o desenvolvimento
sustentável na política económica

ECON
ITRE
ENVI

COM (00) 576
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão: serviços de interesse geral na
Europa

JURI
ITRE
EMPL
RETT
CULT
ENVI
ECON

COM (00) 580
final

Relatório da Comissão relativo ao funcionamento, em 1999, do
sistema de estabilização das receitas de exportação instaurado
pela Quarta Convenção ACP-CE, tal como alterada pelo
Acordo da Maurícia

CONT
DEVE

COM (00) 584
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu,
ao Comité Económico e Social e ao Comité das regiões: redes
transeuropeias - Relatório anual de 1999 nos termos do artigo
16º do Regulamento (CE) nº 2236/95 que determina as regras
gerais para a concessão de apoio financeiro comunitário no
domínio das redes transeuropeias

CONT
ITRE
RETT
BUDG

COM (00) 591
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: a Europa e o Espaço: início de um novo capítulo

AFET
BUDG
ENVI
RETT
ITRE

COM (00) 597
final

Relatório intercalar da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu que apresenta um primeiro balanço da aplicação da
Directiva 96/16/CE, relativa às estatísticas a efectuar no sector
do leite e dos produtos lácteos (nos termos do artigo 8.º da
Directiva 96/16/CE)

AGRI COM (00) 600
final
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Propostas alteradas
(Artigo 250º, Nº 2 do Tratado CE)

Assunto Competência Doc.

Proposta alterada de decisão do Conselho que cria o Fundo
Europeu para os Refugiados

AFET
BUDG
CONT
EMPL
LIBE

COM (00) 533
final
CNS 99/0274

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

AFET
JURI
LIBE

COM (00) 577
final
CNS 00/0030
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SEGUIMENTO DOS TRABALHOS DO
PARLAMENTO EUROPEU

Período de sessões de 20 a 21 de Setembro 2000

Bruxelas

LEGENDAS
AVC : processo de parecer favorável
avis COM : parecer da Comissão sobre as alterações do Parlamento

Europeu à posição comum do Conselho
CNS : processo de consulta
CRE : relato integral das sessões
CTRL : controlo político
DD : decisões diversas
LEX-CSL : acto definitivo aprovado pelo Conselho
LEX-PE : acto definitivo aprovado pelo Parlamento
LEX PE-CSL : acto definitivo adoptado em co-decisão
orien CSL : orientação comum do Conselho
PE 1ère : processo de co-decisão, Parlamento, 1ª leitura
PE 2ème : processo de co-decisão, Parlamento, 2ª leitura
PE 3ème : processo de co-decisão, Parlamento, 3ª leitura
pos CSL : posição comum adoptada pelo Conselho
prop COM : proposta da Comissão
prop CSL : proposta do Conselho
TB : trabalhos orçamentais
TL : trabalhos legislativos
TP : trabalhos preparatórios

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

cooperação e desenvolvimento
concorrência e acordos de cooperação
trabalho não declarado

Textos preparatórios

gestão sustentável das florestas tropicais
dimen. ambient.e países em desenvolvimento
Transp. ferr.mercadorias perigosas
Transp. rodov.mercadorias perigosas
ozono: quotas de hidroclorofluorocarbonos
equipamentos de trabalho

co-decisão

sistema Eurodac
secretariado das autoridades de contolo
decisões em matiéra civil e comercial
produtos agrícolas (reenviado com.parl)

consulta

disciplina orçamental
sistema de recursos próprios

concertação-acordo de 1975

Processos legislativos

Trabalhos legislativos

criminalidade organizada

Questões actuais e Urgentes

o terrorismo em Espanha
crise e aumento do preço do petróleo: medidas a tomar

Conselho, Comissão
Declarações, Comunicações

o racismo
estado do dossier na União

perguntas orais

Controlo político

Sessão SET II 2000 Bruxelas
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Fonte: PE/DG II/Acompanhamento dos actos parlamentares

Temas debatidos

�
�

�

�

�
�

�
�

� �

���

Perguntas orais sobre o racismo 
B5-0536, B5-0537, B5-766/2000;

Conselho e Comissão: 
Terrorismo em  Espanha 

Comissão:  crise e aumento do 
preço do petróleo: medidas a 
tomar:

Prevenção e controlo da 
criminalidade organizada
B5-0506/2000

desenvolvimento: complementaridade das 
políticas da UE e dos E.M. no domínio da 
cooperação (A5-0227/2000)

concorrência: regras 
aplicáveis aos acordos de 
cooperação horizontais
A5-0217/2000

trabalho não 
declarado

A5-0220/2000
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Número de alterações aprovadas em sessão

0 5 10 15 20 25 30 35

RETT A5-0234/2000
Koch

route: marchandises dangereuses

ENVI A5-0226/2000
Hulthén

ozone: quota hydrochlorofluorocarbures

AGRI A5-0228/2000
Souchet

produits agricoles

RETT A5-0229/2000
Hatzidakis 

rail: marchandises dangereuses

LIBE A5-0225/2000
Hernández Mollar

secrétariat des autorités de contrôle

EMPL A5-0222/2000
Peter Skinner

équipements de travail

LIBE A5-0219/2000
Pirker 

système Eurodac

JURI A5-0253/2000
Wallis

décisions en matière civile et commerciale

Gr. Pol.: nombre absolu des am. Adoptés en séance

comm. Au fonds: nombre absolu des am. Déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Trabalhos Legislativos

I. Textos preparatórios

DEVE/ Ferrer (A5-0227/2000)
Cooperação para o desenvolvimento: Complementaridade das políticas da Comunidade e dos
Estados-Membros no domínio da cooperação para o desenvolvimento
Textos aprovados, sessão de 21.09.2000
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE sessão de 20.09.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■   Não
(COM(1999)0218 – C5-0179/1999 – 1999/2156)

ECON/ Evans (A5-0217/2000)
As regras de concorrência referentes aos acordos de cooperação horizontal
Textos aprovados, sessão de 21.09.2000
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE sessão de 20.09.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  Não  ■
C5-0304/2000- 2000/2154

EMPL/ Glase (A5-0220/2000)
O trabalho não declarado
Textos aprovados, sessão de 21.09.2000
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE sessão de 06.09.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  Não  ■
(COM(1998)219 – C4-0566/1998 – 1998/2082
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II. Processos legislativos

1. Co-decisão

a) Primeira leitura

Aprovação da proposta legislativa sem modificações

EMPL/ Skinner (A5-0222/2000)
Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera pela segunda vez a
Directiva 89/655/CEE relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde para a utilização
pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho no trabalho
Textos aprovados, sessão de 21.09.2000
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE sessão de 20.09.2000
Número de alterações aprovadas: 21
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  Não  ■
COM(1999)0678 – C4-0707/1998 - 1998/0327

ENVI/ Hulthén (A5-0226/2000)
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n° .../2000 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono no que respeita
ao ano de referência para a atribuição de quotas de hidroclorofluorocarbonos
Textos aprovados, sessão de 21.09.2000
Posição do Conselho: sem debate
Posição da Comissão: sem debate
Número de alterações aprovadas: 1
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  Não  ■
COM(2000)0426 – C5-0363/2000 – 2000/0170
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b) Segunda leitura

Aprovação da posição comum do Conselho sem alterações

RETT/ Koch (A5-0234/2000)
Resolução legislativa do Parlamento Europeu referente à posição comum adoptada pelo
Conselho em 26 de Junho de 2000 tendo em vista a aprovação da Directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho que altera a Directiva 94/55/CE do Conselho relativa à aproximação
das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao transporte rodoviário de mercadorias
perigosas
Textos aprovados, sessão de 21.09.2000
Posição do Conselho: sem debate
Posição da Comissão: sem debate
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  Não  ■
[7455/1/2000 – C5-0330/2000 – 1999/0083]

RETT/ Hatzidakis (A5-0229/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 96/49/CE relativa à
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao transporte ferroviário de
mercadorias perigosas
Textos aprovados, sessão de 21.09.2000
Posição do Conselho: sem debate
Posição da Comissão: sem debate
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  Não  ■
[7456/1/2000 – C5-0329/2000 – 1999/0087]

2. Conciliação

a) Aprovação do projecto comum do Comité de Conciliação

DELE/ Wijkman (A5-0215/2000)
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às medidas destinadas a
promover a plena integração da dimensão ambiental no processo de desenvolvimento dos
países em desenvolvimento
Textos aprovados, sessão de 21.09.2000
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE sessão de 20.09.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não
C5-0283/2000 - 1999/0020
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DELE/ Fernandez Martin (A5-0216/2000)
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às medidas destinadas a
promover a conservação e a gestão sustentável das florestas tropicais e de outras florestas nos
países em desenvolvimento
Textos aprovados, sessão de 21.09.2000
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE sessão de 20.09.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não
(C5-0284/2000 – 1999/0015)

3. Consulta

a) Aprovação da proposta legislativa com alterações

JURI/ Wallis (A5-0253/2000)
Regulamento do Conselho relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução
de decisões em matéria civil e comercial
Textos aprovados, sessão de 21.09.2000
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE sessão de 20.09.2000
Número de alterações aprovadas: 26
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  Não  ■
COM(1999)0348 - C5-0169/1999 - 1999/0154

LIBE/ Pirker (A5-0219/2000)
Regulamento do Conselho relativo à criação do sistema "Eurodac" de comparação de
impressões digitais para efeitos da aplicação efectiva da Convenção de Dublin
Textos aprovados, sessão de 20.09.2000
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE  sessão de 20.09.2000
Número de alterações aprovadas: 6
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  Não  ■
(8417/2000 – C5-0256/2000 – 1999)
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LIBE/ Hernandez Mollar (A5-0225/2000)
Decisão do Conselho que cria um secretariado dos órgãos comuns de controlo da protecção de
dados instituídos pela Convenção que cria um Serviço Europeu de Polícia (Convenção
Europol), a Convenção sobre a utilização da informática no domínio aduaneiro e a Convenção
entre o Reino da Bélgica, a República Federal da Alemanha, a República Francesa, o
Grão-Ducado do Luxemburgo e o Reino dos Países Baixos de aplicação do Acordo de
Schengen, de 14 de Junho de 1985, relativo à supressão gradual dos controlos nas fronteiras
comuns (Convenção de Schengen)
Textos aprovados, sessão de 21.09.2000
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE sessão de 20.09.2000
Número de alterações aprovadas: 13
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não
(7381/2000 – C5-0230/2000 – 2000/0804

b) Decisão de adiar a votação

AGRI/ Souchet (A5-0228/2000)
Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) n° 3448/93 que estabelece o regime
de trocas aplicável a certas mercadorias resultantes da transformação de produtos agrícolas
Textos aprovados, sessão de 21.09.2000
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE sessão de 20.09.2000
Número de alterações aprovadas: 16
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não
COM(1999)0717 – C5-0095/2000 – 1999/0284
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4. Concertação prevista no acordo interinstitucional de 1975

BUDG/ Averoff (A5-0223/2000)
Regulamento do Conselho relativo à disciplina orçamental
Textos aprovados, sessão de 21.09.2000
Posição do Conselho: sem debate
Posição da Comissão: sem debate
(9091/2000) C5-0339/2000 – 1999/0151

BUDG/ Haug (A5-0224/2000)
Decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia
Textos aprovados, sessão de 21.09.2000
Posição do Conselho: sem debate
Posição da Comissão: sem debate
(7439/2000)-C5-0388/2000–1999/0139
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III. Alterações legislativas
Título do documento Data de

aprovação
em sessão

Processo Referências Votações

Fase do
processo de
apreciação

Número Comissão
fundo

Documento
de sessão

Relator PE:
número

absoluto de
alterações
aprovadas

em plenário

Comissão
fundo:
número

absoluto de
alterações
apresentadas

em plenário

Gr. Pol.:
número

absoluto de
alterações
aprovadas

em plenário

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera
a Directiva 94/55/CE do Conselho relativa à aproximação
das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao
transporte rodoviário de mercadorias perigosas

21/09/2000 ***II 1999/0083 RETT A5-
0234/2000

Koch 0 0 0

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (CE) n° .../2000 relativo às
substâncias que empobrecem a camada de ozono no que
respeita ao ano de referência para a atribuição de quotas de
hidroclorofluorocarbonos

21/09/2000 ***I 2000/0170 ENVI A5-
0226/2000

Hulthén 1 1 0

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE)
n° 3448/93 que estabelece o regime de trocas aplicável a
certas mercadorias resultantes da transformação de
produtos agrícolas

21/09/2000 * 1999/0284 AGRI A5-
0228/2000

Souchet 16 15 1

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera
a Directiva 96/49/CE relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes ao
transporte ferroviário de mercadorias perigosas

21/09/2000 ***II 1999/0087 RETT A5-
0229/2000

Hatzidakis 0 0 0
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III. Alterações legislativas
Título do documento Data de

aprovação
em sessão

Processo Referências Votações

Fase do
processo de
apreciação

Número Comissão
fundo

Documento
de sessão

Relator PE:
número

absoluto de
alterações
aprovadas

em plenário

Comissão
fundo:
número

absoluto de
alterações
apresentadas

em plenário

Gr. Pol.:
número

absoluto de
alterações
aprovadas

em plenário

Iniciativa da República Portuguesa tendo em vista a
adopção de uma decisão do Conselho que cria um
secretariado dos órgãos comuns de controlo da protecção
de dados instituídos pela Convenção que cria um Serviço
Europeu de Polícia (Convenção Europol), pela Convenção
sobre a utilização da informática no domínio aduaneiro e
pela Convenção entre o Reino da Bélgica, a República
Federal da Alemanha, a República Francesa, o Grão-
Ducado do Luxemburgo e o Reino dos Países Baixos de
aplicação do Acordo de Schengen, de 14 de Junho de 1985,
relativo à supressão gradual dos controlos nas fronteiras
comuns (Convenção de Schengen)

21/09/2000 * 2000/0804 LIBE A5-
0225/2000

Hernández
Mollar

13 15 0

Resolução do Parlamento Europeu sobre os resultados da
conciliação referente à orientação comum adoptada pelo
Conselho com vista à aprovação de uma decisão do
Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União
Europeia

21/09/2000 * 1999/0139 BUDG A5-
0224/2000

Haug 0 0 0

Resolução do Parlamento Europeu sobre os resultados da
concertação referente à orientação comum do Conselho,
visando a adopção de um regulamento do Conselho
relativo à disciplina orçamental

21/09/2000 * 1999/0151 BUDG A5-
0223/2000

Averoff 0 0 0
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III. Alterações legislativas
Título do documento Data de

aprovação
em sessão

Processo Referências Votações

Fase do
processo de
apreciação

Número Comissão
fundo

Documento
de sessão

Relator PE:
número

absoluto de
alterações
aprovadas

em plenário

Comissão
fundo:
número

absoluto de
alterações
apresentadas

em plenário

Gr. Pol.:
número

absoluto de
alterações
aprovadas

em plenário

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera
pela segunda vez a Directiva 89/655/CEE relativa às
prescrições mínimas de segurança e saúde para a utilização
pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho no
trabalho (2ª directiva especial na acepção do artigo 16º da
Directiva 89/391/CEE)

21/09/2000 ***I 1998/0327 EMPL A5-
0222/2000

Peter
Skinner

21 21 1

Regulamento do Conselho relativo à criação do sistema
"Eurodac" de comparação de impressões digitais para
efeitos da aplicação efectiva da Convenção de Dublin

21/09/2000 * 1999/0116 LIBE A5-
0219/2000

Pirker 6 16 0

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo às medidas destinadas a promover a plena
integração da dimensão ambiental no processo de
desenvolvimento dos países em desenvolvimento

21/09/2000 ***III 1999/0020 DELE A5-
0215/2000

Wijkman 0 0 0

Regulamento do Conselho relativo à competência
judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em
matéria civil e comercial

21/09/2000 * 1999/0154 JURI A5-
0253/2000

Wallis 26 33 5

Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre o
projecto comum, aprovado pelo Comité de Conciliação, de
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo às medidas destinadas a promover a conservação e
a gestão sustentável das florestas tropicais e de outras
florestas nos países em desenvolvimento

21/09/2000 ***III 1999/0015 DELE A5-
0216/2000

Fernández
Martín

0 0 0
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III. Alterações legislativas
Título do documento Data de

aprovação
em sessão

Processo Referências Votações

Fase do
processo de
apreciação

Número Comissão
fundo

Documento
de sessão

Relator PE:
número

absoluto de
alterações
aprovadas

em plenário

Comissão
fundo:
número

absoluto de
alterações
apresentadas

em plenário

Gr. Pol.:
número

absoluto de
alterações
aprovadas

em plenário

Número de relatórios legislativos aprovados: 11 83 101 7
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Controlo Político

1. Comunicações, declarações e relatórios de outras Instituições, incluindo as
declarações perante a Conferência dos Presidentes aberta a todos os
deputados

♦  comunicações, declarações

♦  CONSELHO E COMISSÃO

Terrorismo em Espanha
Posição do Conselho : CRE sessão de 21.09.2000
Posição da Comissão : CRE sessão de 21.09.2000

♦  COMISSÃO

Medidas a tomar na sequência da crise do petróleo e do aumento do preço do petróleo
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE sessão de 20.09.2000

2. Perguntas ao Conselho e/ou à Comissão

LIBE/ (B5-0534/2000)
Posição da União Europeia na Conferência Mundial contra o Racismo e a situação actual na
União
Posição do Conselho: CRE sessão de 21.09.2000
Posição da Comissão: CRE sessão de 21.09.2000

Verts/ALE(B5-0536/2000)
Racismo na Alemanha Oriental
Posição do Conselho: CRE sessão de 21.09.2000
Posição da Comissão: CRE sessão de 21.09.2000

GUE/NGL (B5-0537/2000)
Actos de violência da extrema-direita na Alemanha
Posição do Conselho: CRE sessão de 21.09.2000
Posição da Comissão: CRE sessão de 21.09.2000
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3. Questões actuais, urgentes e muito importantes

LIBE (B5-0506/2000)
Plano de acção do Conselho “Prevenção e controlo da criminalidade organizada: estratégia da
União Europeia para o início do novo milénio”
Textos aprovados, sessão de 21.09.2000
Posição do Conselho: CRE sessão de 21.09.2000
Posição da Comissão: nenhuma
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  Não  ■

LIBE/ B5-0766/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a posição da União Europeia na Conferência
Mundial de 2001 contra o Racismo
Textos aprovados, sessão de 21.09.2000
Posição do Conselho: sessão de 21.09.2000
Posição da Comissão: sessão de 21.09.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  Não  ■
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Período de sessões de 2 a 6 de Outubro de 2000

Estrasburgo
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Carta dos Direitos Fundamentais
Aviação civil: acordo europeu
Capital de risco
Código de conduta em matéria

 de exportação de armas

Textos preparatórios

Alimentação para animais
alimentos compostos

controlos oficiais
substâncias e produtos indesejáveis
Veículos: dimensões e pesos máximos autorizados
Mobilidade na Comunidade
SEC nacionais e regionais
Código Aduaneiro
Portos marítimos de navegação interior
Tráfego rodoviário

Co-decisão

Croácia:garantia dos empréstimos
Controlo financeiro ex-ante

auditoria interna
Rússia: acordo de cooperação
Igualdade de oportunidades
Combate à discriminação

Consulta

Homologação dos equipamentos
Homologação dos faróis

feixe de cruzamento simétrico
feixe de cruzamento assimétrico

Parecer favorável

Procedimentos legislativos

Trabalhos legislativos

Médio Oriente
Afganistão
Peru
Expresso SAMINA
ARJ da Macedónia

Questões actuais e urgentes

Conselho Europeu de Biarritz
Jugoslávia
3ª Cimeira Ásia-Europa
Espaço europeu de investigação

Conselho, Comissão
Declarações, Comunicações

Carta dos Direitos Fundamentais

Perguntas orais

Alargamento
progressos realizados pelos países candidatos

Estónia;Letónia;Lituânia;Polónia;R.Checa;Hungria;
Chipre;Eslovénia;R.Eslovaca;Bulgária;Roménia;Malta
TV controlo exercido pelos pais

Relatórios que exigem parecer do PE

Controlo político

Sessão OUT I 2000 Estrasburgo
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Alterações legislativas aprovadas - processo de co-decisão

0 10 20 30 40 50 60

RETT A5-0231/2000
Hatzidakis

véhicules: dimensions et poids
maximaux autorisés

AGRI A5-0233/2000
Graefe zu Baringdorf 
alimentation animale:

commercialisation des aliments
composés

CULT A5-0255/2000
Evans

mobilité

AGRI A5-0257/2000
Paulsen

alimentation animale: substances,
produits indésirables

ENVI A5-0256/2000
Paulsen

alimentation animale: contrôles
officiels

REGI A5-0232/2000
Piecyk 

ports maritimes et de navigation
intérieure

Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en
séance
commission: am. déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Alterações legislativas - processo de consulta

0 10 20 30 40 50 60 70

LIBE A5-0259/2000
Cashman 

progr. lutte contre la
discrimination (2001-2006)

EMPL A5-0264/2000
Mann

égalité de traitement

CONT A5-0260/2000
van Hulten

contrôle financier ex ante

Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en séance
commission: am. déposés en séance
PE: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Trabalhos legislativos
A nomenclatura utilizada corresponde às disposições do Regimento do Parlamento Europeu modificado por decisão de 15 de Abril de 1999 (B4-

0365/99, J.O. C 219 de 30 de Julho de 1999, pág. 374)

I. Documentos preparatórios

Título Instituição
órgão

parlamentar

Relator
Orador

Documento
de sessão

Ref. do
dossier

Procedimento Deliberações
em sessão

Reg. PE Conselho
posição

em
sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Capital de risco: propostas para
prosseguir a execução do Plano de
Acção

ECON Skinner A5-0235/2000 1999/2208 COS Resolução
aprovada

art. 47º .../... 02/10/00 03/10/00

Directiva do Conselho respeitante ao
Acordo Europeu sobre a organização
do tempo de trabalho do pessoal
móvel da aviação civil celebrado por
Associação das Companhias Aéreas
Europeias (AEA), European Transport
Workers' Federation (ETF), European
Cockpit Association (ECA), European
Airline Association (ERA) e
International Air Carrier Association
(IACA)

EMPL Hughes A5-0265/2000 2000/0164 COS Resolução
aprovada

artºs 47º e
62º

sem debate sem debate 03/10/00

Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia

AFCO B5-0767/2000 .../... QUO-
Conselho/Comissão

Resolução
aprovada

art .42º 03/10/00 03/10/00 03/10/00
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II. Procedimentos legislativos

1 Co-decisão

Primeira leitura

Título Autor:
órgão

parlamentar

Relator Documento de
sessão

Deliberações
em sessão

Conselho
posição

em sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de aprovação
em sessão

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às
substâncias e produtos indesejáveis nos alimentos para animais

ENVI Paulsen A5-0257/2000 Prop. legislativa
alterada

.../... 04/10/00 04/10/00

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 79/373/CEE relativa à comercialização de alimentos
compostos para animais

AGRI Graefe zu
Baringdorf

A5-0233/2000 Prop. legislativa
alterada

.../... 04/10/00 04/10/00

Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
mobilidade na Comunidade de estudantes, formandos, jovens
voluntários, docentes e formadores

CULT Evans A5-0255/2000 Prop. legislativa
alterada

.../... 04/10/00 05/10/00

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

ENVI Paulsen A5-0256/2000 Prop. legislativa
alterada

.../... 04/10/00 04/10/00

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 96/53/CE do Conselho que fixa as dimensões máximas
autorizadas no tráfego nacional e internacional e os pesos
máximos autorizados no tráfego internacional para certos veículos
rodoviários em circulação na Comunidade

RETT Hatzidakis A5-0231/2000 Prop. legislativa
alterada

.../... 02/10/00 03/10/00
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Segunda leitura

Título Autor:
órgão

parlamentar

Relator Documento
de sessão

Deliberações
em sessão

Conselho
posição

em sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de aprovação
em sessão

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) nº 2913/92 do Conselho que estabelece o
Código Aduaneiro Comunitário

JURI Vallelersundi A5-0254/2000 Pos. comum
aprovada

.../... 05/10/00 05/10/00

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os
princípios comuns do sistema europeu de contas nacionais e
regionais (SEC 95) na Comunidade, no que se refere aos impostos
e às contribuições sociais, e altera o Regulamento (CE) 2223/96
do Conselho

ECON Knorr Borràs A5-0230/2000 Pos. comum
aprovada

.../... 02/10/00 03/10/00

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Decisão nº 1692/96/CE relativamente aos portos marítimos e
portos de navegação interior, bem como ao projecto nº 8 do Anexo
III

RETT Piecyk A5-0232/2000 Pos. comum
alterada

.../... 02/10/00 03/10/00

2 Parecer favorável

Título Autor:
órgão

parlamentar

Relator Documento
de sessão

Deliberações
em sessão

Conselho
posição

em sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de aprovação
em sessão

Decisão do Conselho relativa à adesão da Comunidade Europeia
ao Regulamento nº 67 da Comissão Económica para a Europa das
Nações Unidas relativo à homologação dos equipamentos
especiais dos automóveis que utilizam gás de petróleo liquefeito
no seu sistema de propulsão

ITRE Bodrato A5-0261/2000 Prop. legislativa
aprovada

sem debate sem debate 03/10/00
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Título Autor:
órgão

parlamentar

Relator Documento
de sessão

Deliberações
em sessão

Conselho
posição

em sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de aprovação
em sessão

Decisão do Conselho relativa à posição da Comunidade Europeia
sobre o projecto de regulamento da Comissão Económica para a
Europa das Nações Unidas relativo à homologação dos faróis para
veículos automóveis que emitem um feixe de cruzamento (médio)
assimétrico ou um feixe de estrada (máximo) ou os dois em
simultâneo e estão equipados com lâmpadas de incandescência

ITRE Bodrato A5-0262/2000 Prop. legislativa
aprovada

sem debate sem debate 03/10/00

Decisão do Conselho relativa à posição da Comunidade Europeia
sobre o projecto de regulamento da Comissão Económica para a
Europa das Nações Unidas relativo à homologação dos faróis para
veículos automóveis que emitem um feixe de cruzamento (médio)
simétrico ou um feixe de estrada (máximo) ou os dois em
simultâneo e estão equipados com lâmpadas de incandescência

ITRE Bodrato A5-0263/2000 Prop. legislativa
aprovada

sem debate sem debate 03/10/00

3. Consulta

Título Autor:
órgão

parlamentar

Relator Documento
de sessão

Deliberações
em sessão

Conselho
posição

em sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de aprovação
em sessão

Decisão 2000/24/CE por forma a tornar extensível a empréstimos
destinados a projectos na Croácia a garantia comunitária
concedida ao Banco Europeu de Investimento

BUDG Seppänen A5-0237/2000 Prop. legislativa
aprovada

.../... 06/10/00 06/10/00

Regulamento do Conselho que altera o regulamento financeiro de
21/12/1977 relativo à separação da função de auditoria interna e
da função de controlo financeiro  ex-ante (5º parágrafo do artigo
24º do Regulamento Financeiro)

CONT van Hulten A5-0260/2000 Prop. legislativa
alterada

.../... 04/10/00 05/10/00

Decisão do Conselho que estabelece um programa de acção
comunitário de combate à discriminação 2001-2006

LIBE Cashman A5-0259/2000 Prop. legislativa
alterada

.../... 04/10/00 05/10/00

Drectiva do Conselho que estabelece um quadro geral de
igualdade de tratamento no emprego e na actividade profissional

EMPL Mann Thomas A5-0264/2000 Prop. legislativa
alterada

.../... 04/10/00 05/10/00
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Título Autor:
órgão

parlamentar

Relator Documento
de sessão

Deliberações
em sessão

Conselho
posição

em sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de aprovação
em sessão

Decisão do Conselho relativa à conclusão do Acordo de
cooperação científica e tecnológica entre a Comunidade Europeia
e a Federação da Rússia

ITRE Quisthoudt-
Rowohl

A5-0048/1999 Prop. legislativa
aprovada

.../... 04/11/99 03/10/00

4.  Alterações legislativas

Numeração das colunas:  I = título do texto legislativo; II = número do dossier;  III = comissão competente quanto à matéria de fundo; IV = documento  de sessão; V = relator; VI = PE: número absoluto
de alterações aprovadas em sessão;  VII = comissão competente quanto à matéria de fundo: número absoluto de alterações apresentadas em sessão; VIII = Grupos políticos: número absoluto de alterações
aprovadas em sessão; IX = alterações ao  título da proposta; X = alterações às citações e aos considerandos; XI = alterações aos artigos ou às partes; XII = alterações aos anexos.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os
princípios comuns do sistema europeu de contas nacionais e regionais
(SEC 95) na Comunidade, no que se refere aos impostos e às
contribuições sociais, e altera o Regulamento (CE) 2223/96 do
Conselho

1999/0200 ECON A5-0230/2000 Knörr Borràs 0 0 0 0 0 0 0

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 96/53/CE do Conselho que fixa as dimensões máximas
autorizadas no tráfego nacional e internacional e os pesos máximos
autorizados no tráfego internacional para certos veículos rodoviários
em circulação na Comunidade

2000/0060 RETT A5-0231/2000 Hatzidakis 3 3 1 0 0 1 2

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão
nº 1692/96/CE relativamente aos portos marítimos e portos de
navegação interior, bem como ao projecto nº 8 do Anexo III

1997/0358 REGI A5-0232/2000 Piecyk 14 14 1 1 2 3 8

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 79/373/CEE relativa à comercialização de alimentos
compostos para animais

2000/0015 AGRI A5-0233/2000 Graefe zu
Baringdorf

5 5 0 0 2 3 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Decisão do Conselho que altera a Decisão 2000/24/CE por forma a
tornar extensível a empréstimos destinados a projectos na Croácia a
garantia comunitária concedida ao Banco Europeu de Investimento

2000/0122 BUDG A5-0237/2000 Seppänen 0 0 0 0 0 0 0

Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
mobilidade na Comunidade de estudantes, formandos, jovens
voluntários, docentes e formadores

2000/0021 CULT A5-0255/2000 Evans 55 55 0 1 13 37 4

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às
substâncias e produtos indesejáveis nos alimentos para animais

1999/0259 AGRI A5-0257/2000 Paulsen 36 37 0 0 15 18 3

Alimentação animal e a Directiva 1999/29/CE do Conselho relativa
às substâncias e produtos indesejáveis nos alimentos para animais

2000/0068 ENVI A5-0256/2000 Paulsen 25 26 0 0 10 15 0

Decisão do Conselho que estabelece um programa de acção
comunitário de combate à discriminação (2001-2006)

1999/0251 LIBE A5-0259/2000 Cashman 65 65 0 0 26 26 13

Decisão do Conselho relativa à conclusão do Acordo de cooperação
científica e tecnológica entre a Comunidade Europeia e a Federação
da Rússia

1999/0133 ITRE A5-0048/1999 Quisthoudt-
Rowohl

0 0 0 0 0 0 0

Directiva do Conselho que estabelece um quadro geral de igualdade
de tratamento no emprego e na actividade profissional

1999/0225 EMPL A5-0264/2000 Mann 62 60 4 1 19 42 0

Regulamento do Conselho que altera o regulamento financeiro de
21/12/1977 relativo à separação da função de auditoria interna e da
função de controlo financeiro  ex-ante (5º parágrafo do artigo 24º do
Regulamento Financeiro)

2000/0135 CONT A5-0260/2000 van Hulten 4 4 0 0 1 3 0

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) nº 2913/92 do Conselho que estabelece o Código
Aduaneiro Comunitário

1998/0134 JURI A5-0254/2000 Palacio
Vallelersundi

0 0 0 0 0 0 0
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5. Consultas legislativas com repercussões financeiras

Título Ref. de
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Atribuição
fundo

Quadro jurídico Financiamento Programação
financeira –
imputação

Exercício
orçamental
imputação

Observações

Decisão do Conselho que estabelece um
programa de acção comunitário de
combate à discriminação (2001 - 2006)
– Textos dos artigos que estabelecem as
medidas de execução e o comité

1999/0251 02/10/00 LIBE instrumento
jurídico
complementar

acção a cargo
do orçamento
da UE

administração 2001+n CONS: transformação de um
comité consultivo num comité
mixto

Regulamento do Conselho relativo à
patente comunitária

2000/0177 02/10/00 JURI novo instrumento
jurídico

acção a cargo
do orçamento
da UE

administração 2000+n COM: O Instituto financia as suas
actividades; não receberá subsídios
comunitários; as suas receitas e
despesas não dependem, portanto,
do orçamento comunitário; uma vez
que o Instituto não tem estatuto de
agência ou de instituto comunitário,
é necessário criar um comité cujas
despesas de funcionamento sejam
imputadas ao orçamento
comunitário

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CE) nº 1258/1999
relativo ao financiamento da política
agrícola comum, assim como diversos
outros regulamentos em matéria de
política agrícola comum

2000/0204 02/10/00 AGRI regulamentação
em vigor alterada

acção a cargo
do orçamento
da UE

agricultura-excl.
desenvol. rural

2000+n COM: Transformação das despesas
negativas do FEOGA-Garantia em
receitas afectadas; uma vez que o
ponto 10.2 do ACI de 6 Maio de
1999 estabelece que as PF não têm
em conta as rubricas orçamentais
que são financiadas a partir de
receitas afectadas, a transformação
de despesas negativas em receitas
afectadas pode ser considerada
como neutra para o orçamento.
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Título Ref. de
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Atribuição
fundo

Quadro jurídico Financiamento Programação
financeira –
imputação

Exercício
orçamental
imputação

Observações

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

2000/0205 02/10/00 AFET instrumento
jurídico horizontal

acção a cargo
do orçamento
da UE

ajuda pré-adesão 2000+n COM: Necessita de intervenção
orçamental comunitária, tendo
particularmente em conta o
princípio da subsidiariedade;
subsídio a 100%; subsídio para co-
financiamento com outras fontes do
sector público ou privado para
determinadas acções; bonificação
de juros

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

2000/0226 02/10/00 AGRI instrumento
jurídico horizontal

acção
parcialmente a
cargo do
orçamento da
UE

agricultura+admi
nistração

2000+n COM: Harmonizar e simplificar os
diferentes regimes de promoção
actualmente existentes para
aumentar a sua eficácia e conferir
maior clareza à gestão. As despesas
relativas à assistência técnica (art.
8º) não ultrapassarão 1 milhão de
euros

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

2000/0128 06/10/00 ITRE novo instrumento
jurídico

acção que
necessite de
co-financiam.

políticas
internas-mercado
interno

2000+n COM: O programa dá seguimento
aos programas IMPACT, IMPACT
II, INFO2000 e MLIS

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

2000/0220 06/10/00 LIBE instrumento
jurídico
reconduzido

acção a cargo
do orçamento
da UE

políticas
internas-JAI

2001 COM: recondução do programa
Grotius em 2001, na medida em que
diz respeito à cooperação judiciária
em matéria civil, mas apenas de
forma transitória
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Título Ref. de
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Atribuição
fundo

Quadro jurídico Financiamento Programação
financeira –
imputação

Exercício
orçamental
imputação

Observações

Decisão do Conselho
que altera a Decisão 90/424/CEE
relativa a determinadas despesas
no domínio veterinário

2000/0234 06/10/00 AGRI regulamentação
em vigor alterada

acção
parcialmente a
cargo do
orçamento da
UE

agricultura+admi
nistração

2000+n COM: alterar a decisão 90/424/CEE
indicando claramente os acordos a
prever respeitantes à gestão das
despesas no domínio veterinário, o
que significa recurso ao
procedimento de comité de
regulamentação, bem como a
manutenção da aplicação do sistema
de gestão directa pela Comissão da
contribuição financeira da
Comunidade para as acções no
domínio veterinário

Regulamento (CE, CECA, EURATOM)
do Conselho que altera o Estatuto dos
Funcionários das Comunidades
Europeias e o Regime aplicável aos
outros agentes destas Comunidades no
que respeita às modalidades da
adaptação das remunerações e à
contribuição temporária

2000/0231 06/10/00 JURI regulamentação
em vigor alterada

acção a cargo
do orçamento
da UE

administração 2001+n COM: Estimativa das repercussões
orçamentais de uma prorrogação
por dois anos do período de
validade do método de adaptação
das remunerações e pensões e da
contribuição temporária, que, em
princípio, deveriam chegar ao termo
em 30 de Junho de 2001

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

2000/0236 06/10/00 RETT regulamentação
em vigor alterada

acção a cargo
do orçamento
da UE

administração 2000+n COM: Não se considerou
necessário elaborar uma ficha
financeira, pois a proposta em
questão não deverá implicar um
aumento de despesas; pelo
contrário, tendo em conta os efeitos
positivos para a racionalização das
funções dos comités e a diminuição
esperada do número de reuniões dos
comités, deverá ter um impacto
financeiro benéfico
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Controlo Político

Título Inst. UE
Órgão – PE

Relator
Orador

Documento
de sessão

Ref. do
dossier

Procedimento Deliberações
em sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Terceira Cimeira Ásia-Europa (ASEM 3) em
Seul, em 20 e 21 de Outubro de 2000

Parlamento Grupos
políticos

B5-0768/2000 .../... Declaração com
debate

Resolução
aprovada

.../... 02/10/00 04/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
alargamento da União Europeia

AFET Brok A5-0250/2000 2000/2171 COS Resolução
aprovada

03/10/00 03/10/00 04/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
pedido de adesão da Estónia à União Europeia e
o estado actual das negociações

AFET Carlsson A5-0238/2000 1997/2177 COS Resolução
aprovada

03/10/00 03/10/00 04/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
pedido de adesão da Letónia à União Europeia e
o estado actual das negociações

AFET Schroedter A5-0239/2000 1997/2176 COS Resolução
aprovada

03/10/00 03/10/00 04/10/00

Resolução do Parlamento Europeu relativa ao
pedido de adesão da Lituânia à União Europeia e
ao estado das negociações

AFET Hoff A5-0240/2000 1997/2178 COS Resolução
aprovada

03/10/00 03/10/00 04/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
pedido de adesão da Bulgária à União Europeia
e o andamento das negociações

AFET van Orden A5-0241/2000 1997/2179 COS Resolução
aprovada

03/10/00 03/10/00 04/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
pedido de adesão da Eslovénia à União Europeia
e o estado das negociações

AFET Martelli A5-0242/2000 1997/2181 COS Resolução
aprovada

03/10/00 03/10/00 04/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
pedido de adesão de Malta à União Europeia e o
estado actual das negociações

AFET Stenzel A5-0243/2000 1999/2029 COS Resolução
aprovada

03/10/00 03/10/00 04/10/00
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Título Inst. UE
Órgão – PE

Relator
Orador

Documento
de sessão

Ref. do
dossier

Procedimento Deliberações
em sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
pedido da Eslováquia de adesão à União
Europeia e o estado das negociações

AFET Wiersma A5-0244/2000 1997/2173 COS Resolução
aprovada

03/10/00 03/10/00 04/10/00

Resolução legislativa do Parlamento Europeu
sobre o pedido de adesão da República Checa à
União Europeia e o estado das negociações

AFET Schröder
Jürgen

A5-0245/2000 1997/2180 COS Resolução
aprovada

03/10/00 03/10/00 04/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
pedido de adesão da Polónia à UE e o estado das
negociações

AFET Gawronski A5-0246/2000 1997/2174 COS Resolução
aprovada

03/10/00 03/10/00 04/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
pedido de adesão da Roménia à União Europeia
e o estado das negociações

AFET Nicholson A5-0247/2000 1997/2172 COS Resolução
aprovada

03/10/00 03/10/00 04/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
pedido de adesão da Hungria à União Europeia e
o estado das negociações

AFET Queiro A5-0248/2000 1997/2175 COS Resolução
aprovada

03/10/00 03/10/00 04/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
pedido de adesão de Chipre à União Europeia e
o estado das negociações

AFET Poos A5-0249/2000 1997/2171 COS Resolução
aprovada

03/10/00 03/10/00 04/10/00

Resolução do Parlamento Europeu relativa ao
pedido de adesão da Lituânia à União Europeia e
ao estado das negociações

AFET Hoff A5-0240/2000 1997/2178 COS Resolução
aprovada

03/10/00 03/10/00 04/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
pedido de adesão da Polónia à UE e o estado das
negociações

AFET Gawronski A5-0246/2000 1997/2174 COS Resolução
aprovada

03/10/00 03/10/00 04/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
relatório anual do Conselho sobre a aplicação do
Código de Conduta da União Europeia relativo à
exportação de armas referente a 1999

AFET Titley A5-0211/2000 2000/2012 COS Resolução
aprovada

.../... 04/10/00 05/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
Comunicação da Comissão "Estudo sobre o
Controlo Parental dos Programas de Televisão"

CULT Angelilli A5-0258/2000 1999/2210 COS Resolução
aprovada

.../... 04/10/00 05/10/00

Espaço europeu de investigação Comissão …/… Comunicação …/... .../... 04/10/00 .../...
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Título Inst. UE
Órgão – PE

Relator
Orador

Documento
de sessão

Ref. do
dossier

Procedimento Deliberações
em sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Eleições na Jugoslávia Conselho HR-PESC …/… …/… Declaração com
debate

…/... 05/10/00 05/10/00 …/…

Situação na Jugoslávia Parlamento Presidente PE …/… …/… Declaração …/... 05/10/00 .../... .../...
Resolução do Parlamento Europeu sobre os
relatórios anuais da Comissão "Igualdade de
Oportunidades entre Homens e Mulheres na
União Europeia - 1997, 1998 e 1999”

FEMM Dybkjaer A5-0198/2000 1999/2109 COS Resolução
aprovada

05/10/00 05/10/00 05/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
situação no Afeganistão

Parlamento Grupos
políticos

B5-0776/2000 B5-
0776/2000

Debate sobre
questões actuais

Resolução
comum

aprovada

.../... 05/10/00 05/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
situação de crise no Peru

Parlamento Grupos
políticos

B5-0777/2000 B5-
0777/2000

Debate sobre
questões actuais

Resolução
comum

aprovada

.../... 05/10/00 05/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
Antiga República Jugoslava da Macedónia –
legislação relativa ao ensino superior e às
universidades

Parlamento Grupos
políticos

B5-0782/2000 B5-
0782/2000

Debate sobre
questões actuais

Resolução
comum

aprovada

…/… 05/10/00 05/10/00

Naufrágio do navio Samarina na Grécia
Resolução do Parlamento Europeu sobre o
naufrágio de um ferry-boat na Grécia

Parlamento Grupos
políticos

B5-0783/2000 B5-
0783/2000

Debate sobre
questões actuais

Resolução
comum

aprovada

…/… 05/10/00 05/10/00

Colômbia Parlamento Grupos
políticos

B5-0794/2000 B5-0794 à
0797/2000

Debate-Direitos
do Homem

Resoluções
retiradas

.../... 05/10/00 …/…

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
situação do Médio Oriente

Parlamento Grupos
políticos

B5-0798/2000 B5-
0798/2000

Declaração com
debate

Resolução
comum

aprovada

05/10/00 05/10/00 05/10/00

____________________
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list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
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Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Referências/Boletins/Actividades/10A2000_PT.doc
New: http://www.europarl.europa.eu/Referências/Boletins/Actividades/10A2000_PT.doc

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorff@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:asa.donell@esc.eu.int
New: mailto:asa.donell@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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


	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2


