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UEN Grupo União para a Europa das Nações
TDI Grupo Técnico dos Deputados Independentes � Grupo Misto
EDD Grupo para a Europa das Democracias e das Diferenças
NI Não-inscritos

Nomes das Comissões

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

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

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

os Desportos
DEVE Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação
AFCO Comissão para os Assuntos Constitucionais
FEMM Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades
PETI Comissão das Petições
ENQU Comissão Temporária de Inquérito
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RESPOSTAS ÁS PERGUNTAS Á PRESIDÊNCIA
(nº 2 do Artigo 28º do Regimento)

Pergunta 01/2001 do Deputado Richard Corbett  (PSE)

Objecto: Decisão da Mesa sobre a publicação na Internet dos interesses financeiros dos deputados do
Parlamento Europeu

Na sequência da decisão da Mesa de 04.04.01, foram tomadas medidas para a publicação na Internet da
declaração de interesses financeiros dos deputados.

Os deputados foram, contudo, convidados (circular 18/01 do Colégio dos Questores) a manifestar as suas
objecções à publicação dos referidos interesses financeiros.

Na hipótese da apresentação de objecções por qualquer deputado, que procedimento seria adoptado para o
tratamento das mesmas? A quem competiria decidir se os argumentos aduzidos são ou não suficientes para
derrogar à publicação? A Mesa estabeleceu critérios para apreciar as objecções? Existem já quaisquer casos
de objecções?

Resposta

Em conformidade com a decisão tomada pela Mesa na sua reunião de 2 e 4 de Abril de 2001, de que foi dado
conhecimento aos deputados por intermédio da Comunicação 18/01 do Colégio dos Questores, os deputados
tinham o direito de opor expressamente as suas objecções pessoais à publicação das suas declarações de
interesses financeiros na Internet. Aos deputados que entendessem opor tais objecções não foi solicitada
qualquer justificação, uma vez que, nos termos do Regimento em vigor, as declarações de interesses
financeiros são da responsabilidade pessoal dos deputados. Não se põe, portanto, a questão de definir
qualquer procedimento para o tratamento de tais objecções e da existência de quaisquer casos ligados a esse
mesmo procedimento.
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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

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

28/2001 medidas de segurança no Parlamento Eurpopeu;
30/2001 utilização das dotações relativas ao subsídio de secretariado (número orçamental

3910) do exercício de 2001;
32/2001 medidas de segurança reforçadas e alteração das práticas referentes aos visitantes

convidados pelos deputados em Bruxelas e Estrasburgo.

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

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

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

*
*     *
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO
DE UMA DEPUTADA BELGA AO PARLAMENTO EUROPEU

Na sua sessão plenária de 1 de Outubro de 2001, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da eleição de:

Véronique DE KEYSER,

em substituição de Jacques SANTKIN (PSE/B), com efeitos a partir de 25 de Setembro de 2001.

____________________
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

A Senhora Presidente comunica que, em acórdão proferido em audiência pública realizada no Luxemburgo,
em 2 de Outubro de 2001, o Tribunal de Primeira Instância indeferiu os recursos interpostos por Deputados
ao Parlamento Europeu, pela Frente Nacional e pela Lista Bonino contra o acto do Parlamento Europeu, de
14 de Setembro de 1999, pelo qual se verifica a inexistência do Grupo Técnico de Deputados
Independentes.

Por conseguinte, a suspensão ordenada pelo Presidente do Tribunal de Primeira Instância, em 25 de
Novembro de 1999, cessou de produzir efeitos na data em que foi proferido o acórdão, isto é, no dia 2 de
Outubro de 2001, nos termos do nº 3 do artigo 107º do Regulamento de Processo do Tribunal.

Sendo assim, o acto do Parlamento Europeu supracitado, de 14 de Setembro de 1999, é de novo  aplicável na
sua integralidade.

____________________

Na sessão de 3 de Outubro de 2001, o Parlamento Europeu tomou conhecimento de que:

 Roberto Felice BIGLIARDO

passou a ser membro do Grupo UEN, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2001.

____________________

Na sessão de 1 de Outubro de 2001, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da adesão de:

Ilka SCHRÖDER

ao Grupo GUE/NGL, com efeitos a partir de 28 de Setembro de 2001.

____________________
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 15.10.2001)

Autor Objecto N°

Graham Watson Ameaças à comunidade cristã na Indonésia E-2545/01

Graham Watson Os perigos da colocação de brinquedos de plástico dentro
dos ovos de chocolate

E-2546/01

Olle Schmidt Directiva sobre o trabalho temporário E-2547/01

Laura González Álvarez Remodelação das margens do Douro em Zamora
(Espanha)

E-2548/01

Jorge Hernández Mollar Solidariedade comunitária na recuperação da Sierra de
Mijas

E-2549/01

Jorge Hernández Mollar Denúncia da discriminação de que são vítimas os presos
estrangeiros em prisões comunitárias

E-2550/01

Jorge Hernández Mollar Primeiro acordo para criar uma empresa de pesca entre a
Espanha e a Tunísia

E-2551/01

Salvador Garriga Polledo Comunicação da Comissão com os cidadãos E-2552/01

Salvador Garriga Polledo Medidas tendentes a aproximar os cidadãos comunitários
das instituições europeias

E-2553/01

Salvador Garriga Polledo Renúncia da UE a exigir sanções contra os Estados
Unidos no caso "Foreign Sales Corporation"

E-2554/01

Luciana Sbarbati OGM na produção vitivinícola P-2555/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Polícia anti-distúrbios europeia P-2556/01

Olivier Dupuis Prisão dos militantes democratas Mu Chuanheng e Yan
Peng na RPC

P-2557/01

Gabriele Stauner Riscos sanitários causados pelo controlo deficiente de
matérias gordas butíricas

E-2558/01

María Sornosa Martínez Contributo da UE para a resolução do problema das listas
de espera nos serviços nacionais de saúde

E-2559/01

Luis Berenguer Fuster Falhas no abastecimento de energia eléctrica em Espanha.
Regulamentação do mercado e consequências para os
consumidores

E-2560/01

Michiel van Hulten Problemas apurados aquando da execução do FSE durante
os períodos 1994-1996 e 1996-1999

E-2561/01

Alexandros Alavanos Prossecução do cadastro nacional na Grécia P-2562/01

Mihail Papayannakis O cadastro nacional grego P-2563/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Polícia anti-distúrbios europeia E-2564/01
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Autor Objecto N°

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou A política da UE em matéria de estupefacientes e o caso
da Grécia

E-2565/01

Konstantinos Hatzidakis Condições higiénicas deploráveis no mercado central
abastecedor de carne de Renti, Grécia

E-2566/01

Antonios Trakatellis Atrasos observados na liberalização do mercado interno
da electricidade e distorção da concorrência na Grécia

E-2567/01

Richard Corbett Apoio da UE a projectos hidrológicos em Espanha E-2568/01

Richard Corbett O projecto da Barragem do Alqueva (Portugal) E-2569/01

Phillip Whitehead Financiamento da UE para experiências com primatas não
humanos nos Países Baixos

E-2570/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Comité Consultivo Europeu sobre Investigação E-2571/01

Paulo Casaca Protecção de denominações de origem no exterior do
território comunitário

E-2572/01

Robert Goebbels Anúncio de concurso "Europe by Satellite" P-2573/01

Giovanni Pittella Organização das estratégias de desenvolvimento da
competitividade económica a nível regional

E-2574/01

Bart Staes Coordenação do projecto Sensus E-2575/01

Dominique Vlasto Contribuição do turismo para o emprego e o crescimento E-2576/01

Dominique Vlasto Iniciativa de qualidade para a actividade hoteleira E-2577/01

Mario Borghezio Fluxos de imigração provenientes de Marrocos E-2578/01

Jules Maaten Subsídios prejudiciais ao ambiente, designadamente no
que diz respeito aos transportes rodoviários e à energia

E-2579/01

Jules Maaten Subsídios prejudiciais ao ambiente, no âmbito da
Conferência do Rio+10, da agricultura e da pesca

E-2580/01

Torben Lund Cloroprofam P-2581/01

Hartmut Nassauer Consequências da adesão da Polónia e da República
Checa à UE para o financiamento, pelo Governo Federal,
das associações alemãs existentes nos antigos territórios
alemães da Europa Oriental

P-2582/01

Feleknas Uca Violência policial na Turquia no Dia Mundial da Paz E-2583/01

Stavros Xarchakos Risco de perda de dotações do 3º QCA para a Grécia E-2584/01

Juan Ojeda Sanz Relações directas entre os cidadãos e a União Europeia E-2585/01

Juan Naranjo Escobar Disposições comunitárias destinadas a facilitar a
transferência de pacientes com o objectivo de reduzir as
listas de espera

E-2586/01
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Autor Objecto N°

Juan Naranjo Escobar Campanha europeia de informação sobre o Código
Europeu contra o Cancro

E-2587/01

Laura González Álvarez Obras de aterro na ria de Vigo (Galiza-Espanha) E-2588/01

Laura González Álvarez Atentado contra o meio ambiente no Parque Natural de los
Tilos (Grande Canária-Espanha)

E-2589/01

Luciano Caveri Viticultura de montanha E-2590/01

Benedetto Della Vedova Celebração de um contrato por ajuste directo para a
prestação de um serviço de "call center" entre o INPDAP
e a TELECOM Itália S.p.A.

E-2591/01

Mario Borghezio Controlo comunitário dos vistos e autorizações de
residência irregulares emitidos pela Itália

P-2592/01

Mario Borghezio Controlo europeu dos vistos e das autorizações de
residência irregulares emitidos pela Itália

E-2593/01

Erik Meijer Propaganda de um membro da Comissão Europeia em
favor da substituição do modelo de capitalismo
desenvolvido na Europa pelo modelo americano

E-2594/01

Erik Meijer Pressão sobre os Estados-Membros para harmonizarem os
impostos através da redução do preço dos combustíveis

E-2595/01

Erik Meijer Comportamento de uma cadeia de supermercados
transfronteiriça relativamente às normas legais, aos
contratos colectivos de trabalho e às normas gerais da
decência

E-2596/01

Erik Meijer Controlo americano da cidade europeia de Brcko e a
forma de a reintegrar no seu enquadramento
administrativo

E-2597/01

Erik Meijer Introdução da obrigação de conduzir com os faróis acesos
durante o dia e suas consequências para a segurança dos
ciclistas e dos peões na zonas densamente povoadas

E-2598/01

Antonios Trakatellis Funcionamento da "Olympic Airways": privatização e
apoios estatais

P-2599/01

Wolfgang Ilgenfritz Imposto sobre o volume de transacções no caso das
prestações no domínio da medicina do trabalho

P-2600/01

Hiltrud Breyer Carne contaminada: ameaça para o consumidor E-2601/01

Reinhard Rack Regulamento alemão relativo às embalagens - insuficiente
protecção da livre circulação de mercadorias e dos
importadores de bebidas

E-2602/01

Paul Rübig Regulamento alemão aplicável às embalagens - entraves
comerciais para importadores de bebidas

E-2603/01
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Autor Objecto N°

Paul Rübig Regulamento alemão aplicável às embalagens -
discriminação de embalagens de bebidas

E-2604/01

Caroline Lucas Transporte de animais dos países candidatos para a União
Europeia

E-2605/01

María Rodríguez Ramos e Luis
Berenguer Fuster

Comercialização do leite em França E-2606/01

Ilda Figueiredo Situação de dupla tributação sobre rendimentos de
trabalho

E-2607/01

Paulo Casaca Incitação ao incumprimento das convenções aéreas
internacionais pela Comissão Europeia

E-2608/01

Pergunta anulada E-2609/01

Christopher Huhne Processos utilizados a nível do Conselho P-2610/01

Torben Lund Sellafield e radioactividade E-2611/01

Bernd Lange Política interna de energia E-2612/01

Lousewies van der Laan e Bob van
den Bos

A prisão de 52 homossexuais no Egipto e suas
consequências para o Acordo de Associação Euro-Med

E-2613/01

María Sornosa Martínez e outros Ilegalidade do PHN espanhol no que respeita à legislação
comunitária: necessidade de acções urgentes por parte da
Comissão

E-2614/01

María Sornosa Martínez e Joan
Colom i Naval

Resposta da Comissão à oposição dos cidadãos ao PHN
espanhol

E-2615/01

María Sornosa Martínez Situação do processo relativo à fábrica de engarrafamento
na ilha canária de La Gomera

E-2616/01

Bartho Pronk Problemas suscitados nos Países Baixos pelo sistema de
gestão relativo ao FSE 1994-1999

E-2617/01

Alexandros Alavanos Riscos colocados por um medicamento contra o colesterol E-2618/01

Christopher Huhne Reunião do Conselho de 25/26 de Junho de 2001 E-2619/01

Christopher Huhne Reunião do Conselho de 25/26 de Junho de 2001 E-2620/01

Christopher Huhne Reunião do Conselho de 27/28 de Junho de 2001 E-2621/01

Christopher Huhne Reunião do Conselho de 27/28 de Junho de 2001 E-2622/01

Christopher Huhne Reunião do Conselho de 10 de Julho de 2001 E-2623/01

Christopher Huhne Reunião do Conselho de 10 de Julho de 2001 E-2624/01

Christopher Huhne Reunião do Conselho de 16/17 de Julho de 2001 E-2625/01

Christopher Huhne Reunião do Conselho de 16/17 de Julho de 2001 E-2626/01

Christopher Huhne Reunião do Conselho de 20 de Julho de 2001 E-2627/01
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Autor Objecto N°

Christopher Huhne Reunião do Conselho de 20 de Julho de 2001 E-2628/01

Concepció Ferrer Distribuição de leite espanhol em França E-2629/01

Elly Plooij-van Gorsel e Jules
Maaten

Nomes de domínios Internet E-2630/01

Cecilia Malmström Ano Europeu das Línguas 2001 E-2631/01

Hans Karlsson Direito dos trabalhadores à informação E-2632/01

Gian Gobbo Manifestações de hostilidade contra os Ocidentais na
Turquia

P-2633/01

Hiltrud Breyer Continuidade do Comité Consultivo da Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço (CECA)

E-2634/01

Jillian Evans e Eurig Wyn Protecção das minorias - encerramento da escola sorábia
em Crostwitz

E-2635/01

Margrietus van den Berg Medidas europeias contra o tráfico de jovens futebolistas E-2636/01

Toine Manders Segredo bancário P-2637/01

Bartho Pronk Nova pergunta sobre a violação da jurisprudência do
Tribunal de Justiça pelo Serviço Nacional de Pensões

P-2638/01

Alexandros Alavanos Informação sobre o euro E-2639/01

Anna Karamanou Detenção de 8 estrangeiros pelos islamistas talibãs no
Afeganistão

E-2640/01

Anna Karamanou Detenção de 8 estrangeiros pelos islamistas talibãs no
Afeganistão

E-2641/01

Encarnación Redondo Jiménez Sector europeu de produção de cogumelos E-2642/01

Yasmine Boudjenah Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos
Refugiados

E-2643/01

Luciana Sbarbati Agência europeia de avaliação dos medicamentos E-2644/01

Luciana Sbarbati Euro e consumidores E-2645/01

Jan Mulder Restrições ao comércio de gordura animal (suínos) E-2646/01

Charles Tannock A situação anómala de nacionais de países terceiros
autorizados a votar em eleições no Reino Unido

E-2647/01

Charles Tannock A legalidade das directivas discriminatórias da Comissão E-2648/01

Frank Vanhecke Problemas no Zimbabwe E-2649/01

Frank Vanhecke Luta contra o terrorismo na Europa E-2650/01

Frank Vanhecke Mandado europeu de captura E-2651/01

Frank Vanhecke Mandado europeu de captura E-2652/01
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Autor Objecto N°

Frank Vanhecke Luta contra o terrorismo E-2653/01

Mario Mauro Excedentes de arroz P-2654/01

Stavros Xarchakos Reapreciação da política externa da UE E-2655/01

Stavros Xarchakos Reapreciação da política externa da UE E-2656/01

Graham Watson Acordo de Associação UE-Argélia E-2657/01

Graham Watson Sistema de Rádio Trunking Digital - TETRA E-2658/01

Graham Watson Crianças africanas que ficaram órfãs em virtude da SIDA E-2659/01

Charles Tannock Multas impostas aos Estados-Membros e destino dado aos
fundos cobrados

E-2660/01

Charles Tannock Eficácia da política comunitária de não-vacinação como
solução para a febre aftosa

E-2661/01

Mario Borghezio Ameaça de atentados contra as Instituições europeias E-2662/01

Armando Cossutta Adjudicação de obras públicas na Itália e mafia E-2663/01

Sérgio Marques Programas do objectivo nº 1 E-2664/01

Brice Hortefeux Segurança dos transportes aéreos P-2665/01

Maurizio Turco Colaboração UNDCP/Comissão Europeia P-2666/01

Pergunta anulada P-2667/01

Michl Ebner Protecção das minorias na Hungria E-2668/01

Michl Ebner Plano Széchenyi na Hungria E-2669/01

Ioannis Averoff Ajudas à reestruturação e à reconversão das vinhas na
Grécia

E-2670/01

Laura González Álvarez Efeitos no ambiente resultantes do alargamento do
aeroporto de Barcelona

E-2671/01

Mario Borghezio Terrorismo islâmico na Europa E-2672/01

Anna Karamanou Medidas de protecção dos muçulmanos da UE contra
manifestações de violência racista

P-2673/01

Raffaele Costa Fraudes à UE P-2674/01

Jorge Moreira Da Silva Acordo Hidrológico Portugal-Espanha P-2675/01

Raffaele Costa Patentes de testes genéticos E-2676/01

Raffaele Costa Remunerações dos empregados do BEI E-2677/01

Raffaele Costa Subvenções regionais em Itália E-2678/01

Christoph Konrad Protecção da população civil na União Europeia P-2679/01
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Autor Objecto N°

Hans-Gert Poettering Aplicação da Directiva "Habitats" P-2680/01

Gerard Collins Calendarização precipitada dos debates sobre a avaliação
dos riscos causados pelo zinco

P-2681/01

Maurizio Turco Declaração do Director do PNUCID E-2682/01

Stefano Zappalà Programa Life - Ambiente 2000 - Município de Sabaudia
(Itália)

E-2683/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pela DG AGRI E-2684/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pela DG Alargamento E-2685/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pela DG Ambiente E-2686/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pela DG do Comércio E-2687/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pelo Gabinete das Ajudas
Humanitárias - ECHO

E-2688/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pela DG Energia e Transportes E-2689/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pelo Gabinete de Cooperação
EUROPE-AID

E-2690/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pela DG Justiça e Assuntos
Internos

E-2691/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pela DG para as Empresas E-2692/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pela DG Emprego e Assuntos
Sociais

E-2693/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pela DG Pescas E-2694/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pela DG das Políticas Regionais E-2695/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pela DG Relações Externas E-2696/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pela DG Investigação E-2697/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pela DG para a Saúde e a Defesa
dos Consumidores

E-2698/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pela DG Sociedade da
Informação

E-2699/01

Mario Mauro Financiamentos geridos pela DG para o Desenvolvimento E-2700/01

Mario Mauro Política do turismo sustentável na União Europeia E-2701/01

Mario Mauro Política do turismo sustentável na União Europeia E-2702/01

Mario Mauro Reunião do G8 em Génova E-2703/01

Mario Mauro Reunião do G8 em Génova E-2704/01
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Autor Objecto N°

Ozan Ceyhun Problemas com a polícia da Bulgária frequentemente
enfrentados por cidadãos alemães e turcos em trânsito por
esse país

P-2705/01

Harlem Désir Bloqueio das negociações sobre o acordo comercial e de
cooperação entre a UE e a África do Sul

P-2706/01

Helle Thorning-Schmidt Osteoporose E-2707/01

Hiltrud Breyer Disponibilidade de insulina animal E-2708/01

Hiltrud Breyer Definição de "vegetarismo"/"vegetariano" E-2709/01

Rolf Linkohr Necessidades em matéria de importação líquida de cereais E-2710/01

Konstantinos Hatzidakis Funcionamento do Grupo de Produtores da Cooperativa
Agrícola de Gastouni

E-2711/01

Konstantinos Hatzidakis Destruição de um biótopo inscrito da rede Natura, em
Elafonissi, Creta

E-2712/01

Konstantinos Hatzidakis Não reconhecimento dos diplomas do Instituto de
Formação Profissional e Técnica de Professores (Grécia)

E-2713/01

Martin Callanan Sexta directiva relativa ao IVA E-2714/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Relações UE-Reino de Marrocos E-2715/01

Brice Hortefeux Abertura dos transportes locais à concorrência E-2716/01

Cristiana Muscardini Nova gasolina sem chumbo e defesa dos consumidores na
Itália

E-2717/01

Cristiana Muscardini Os "pareceres fundamentados" e a realidade sarda E-2718/01

Marco Formentini Suposta violação da directiva 92/43/CEE P-2719/01

Niels Busk Taxa de produção em França P-2720/01

Jean Saint-Josse Natura 2000 - Directiva habitat-fauna-flora - França -
Anulação por decisão judicial da transmissão da lista de
sítios franceses - Repercussões a nível da autorização de
fundos LIFE

P-2721/01

Yves Butel Natura 2000 - Directiva habitat-fauna-flora - França -
Anulação por decisão judicial da transmissão da lista de
sítios franceses - Repercussões para os seminários
biogeográficos

P-2722/01

Jean-Louis Bernié Natura 2000 - Directiva habitat-fauna-flora - França -
Anulação da transmissão da lista dos sítios franceses -
Consulta das populações locais e tomada em consideração
da sua opinião

P-2723/01

Niels Busk Utilização de farinha, polpa e ensilagem de peixe E-2724/01

Niels Busk Ajuda alimentar à Rússia E-2725/01
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Autor Objecto N°

Hartmut Nassauer Relatório da Comissão Nacional contra o Terrorismo ao
Congresso dos Estados Unidos da América, apresentada
em 5.6.2000

E-2726/01

Bernd Lange Eliminação de resíduos na região da Calcídica (Grécia) E-2727/01

Luigi Vinci Respeito dos direitos humanos na Turquia P-2728/01

Albert Maat, Reimer Böge e
Dorette Corbey

Exportação de esperma para países terceiros E-2729/01

Patricia McKenna Novos dados relativos à central de regaseificação de
Mugardos

E-2730/01

Patricia McKenna Alargamento do porto de Ferrol (porto exterior) E-2731/01

Monica Frassoni Via rápida SS 131 Porto Torres-Sassari-Cagliari E-2732/01

Sebastiano Musumeci Sequestro de um barco de pesca a motor no Canal da
Sicília

E-2733/01

Erik Meijer Atraso na introdução da obrigação de eliminar o "ângulo
morto" dos retrovisores dos camiões

E-2734/01

Erik Meijer Obstrução das saídas de emergência dos edifícios de
grande altura e falta de informação das potenciais vítimas

E-2735/01

Erik Meijer Segurança dos aeroportos garantida por serviços públicos
e não por empresas particulares

E-2736/01

Erik Meijer Edifícios de grande altura e medidas para reduzir a sua
vulnerabilidade em caso de incêndio, explosão e colisão
de aviões

E-2737/01

Erik Meijer Edifícios extremamente vulneráveis e normas relativas às
estruturas de suporte e aos trabalhos de demolição

E-2738/01

Jorge Moreira Da Silva Direitos dos peões E-2739/01

Jorge Moreira Da Silva Campos electromagnéticos E-2740/01

Jorge Moreira Da Silva Próxima ronda da Organização Mundial do Comércio E-2741/01

Jorge Moreira Da Silva Internalização dos custos ambientais da energia nuclear E-2742/01

Anneli Hulthén Programa de desenvolvimento "Objectivo 3" E-2743/01

Jonas Sjöstedt Sadam Hussein perante um tribunal de crimes de guerra E-2744/01

Jonas Sjöstedt Acordo de pescas da UE com a África do Sul E-2745/01

Jonas Sjöstedt Acordo de pescas da UE com a África do Sul E-2746/01

Jonas Sjöstedt Falhas nos controlos de Schengen E-2747/01

Jonas Sjöstedt Falhas nos controlos de Schengen E-2748/01

Jonas Sjöstedt Antibióticos nos alimentos para animais E-2749/01
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Autor Objecto N°

Jonas Sjöstedt Automóveis confiscados na fronteira sueco-finlandesa E-2750/01

Jonas Sjöstedt Irradiação de alimentos E-2751/01

Jonas Sjöstedt Custo dos testes de escape aos carros importados E-2752/01

Jonas Sjöstedt Data de validade dos ovos E-2753/01

Jonas Sjöstedt Redução da sanção aplicada à empresa Fléchard E-2754/01

Jonas Sjöstedt Comércio livre com os 48 países mais pobres do mundo E-2755/01

Jonas Sjöstedt Alimentos geneticamente modificados nas lojas suecas E-2756/01

Jonas Sjöstedt Classificação do GHB (gammahidroxibutirato) como
estupefaciente

E-2757/01

Jonas Sjöstedt Eliminação das quotas de importação para vestuário E-2758/01

Jonas Sjöstedt Paredes internas simples e duplas nos camiões cisterna E-2759/01

Jonas Sjöstedt Exigência de planos municipais de tratamento de resíduos
e de recensão de ruídos

E-2760/01

Jonas Sjöstedt Cevada por cevada E-2761/01

Jonas Sjöstedt Subsídio da UE como meio de concorrência E-2762/01

Jonas Sjöstedt IVA sobre as viagens de intercâmbio E-2763/01

Jonas Sjöstedt Registo de patentes caro para as pequenas empresas E-2764/01

Jonas Sjöstedt Futuros aumentos dos preços dos alimentos na Estónia E-2765/01

Jonas Sjöstedt Advertência à Suécia por atraso na entrega de mapas de
dados

E-2766/01

Jonas Sjöstedt Actuação da Comissão no processo sobre seguro de
doença no Tribunal de Justiça

E-2767/01

Jonas Sjöstedt Armazenagem final de resíduos nucleares E-2768/01

Jonas Sjöstedt Programa de apoio comunitário ao leite escolar E-2769/01

Jonas Sjöstedt Penalização aduaneira dos aparelhos de fax asiáticos E-2770/01

Jonas Sjöstedt Criação de avestruzes E-2771/01

Jonas Sjöstedt Compras tax-free e diplomatas da UE E-2772/01

Jonas Sjöstedt Construção de "postos fronteiriços externos" na fronteira
oriental da Polónia

E-2773/01

Alexandros Alavanos Eutrofização e toxinas perigosas em nove grandes lagos
da Grécia

E-2774/01

Chris Davies O financiamento de testes que não envolvam animais E-2775/01



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS24

Boletim 22.10.2001 - PT - PE 305.000

Autor Objecto N°

Chris Davies A aplicação de legislação sobre o meio ambiente na
Grécia

E-2776/01

Samuli Pohjamo Observância do princípio da complementaridade da
política dos fundos estruturais da UE na Finlândia

E-2777/01

Didier Rod, Alain Lipietz e Pierre
Jonckheer

Propriedade do logograma do Euro E-2778/01

Adeline Hazan Proposta de directiva sobre o reagrupamento familiar E-2779/01

Armando Cossutta Aviso de concurso relativo às redes de telecomunicações
transeuropeias

E-2780/01

Cristiana Muscardini Novas medidas de segurança nos aeroportos E-2781/01

Paulo Casaca Malefícios do vinho de castas híbridas E-2782/01

Glyn Ford Marca CE P-2783/01

Herbert Bösch Possível informação enganosa da Comissão no caso MED P-2784/01

Adriana Poli Bortone Contra o terrorismo: baptizar locais com o nome das Twin
Towers

P-2785/01

Mathieu Grosch Registo de veículos automóveis na Bélgica - decreto real
de 20 de Julho de 2001

P-2786/01

Pietro-Paolo Mennea Poluição da zona circundante de Castel del Monte P-2787/01

Hiltrud Breyer Morte de aves migratórias na ponte de Öresund E-2788/01

Hiltrud Breyer Deficiente transposição da Directiva relativa à informação
em matéria de ambiente (90/313/CEE)

E-2789/01

Alexandros Alavanos Problemas dos transportes aéreos e a Olimpic Airways E-2790/01

Stavros Xarchakos Convenção entre a Euronews e a Comissão E-2791/01

Baroness Nicholson of
Winterbourne

Implicações para a saúde das antenas de telemóveis E-2792/01

Manuel Medina Ortega Subsídios ao transporte marítimo nas Canárias E-2793/01

Laura González Álvarez Agressões ambientais na zona húmida de Zoloko-Ibarreta
(Baracaldo-Espanha)

E-2794/01

Carmen Fraga Estevez Utilização da arte de pesca denominada de "thonaille"
para a captura de espécies migratórias

E-2795/01

Carmen Fraga Estevez Reconversão da frota de "spadare" na captura de espécies
migratórias no Mediterrâneo

E-2796/01

Carmen Fraga Estevez Utilização da "ferratara" E-2797/01

Theresa Zabell Segurança aérea E-2798/01
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Autor Objecto N°

María Sornosa Martínez Crime ecológico na Sierra de Fontcalent (Alicante-
Espanha)

E-2799/01

María Sornosa Martínez Urbanização da ilha de Tabarca, zona ZIC e ZEPA, em
Alicante (Espanha)

E-2800/01

Gian Gobbo Protecção dos produtos alimentares típicos e estratégia de
defesa da agricultura europeia

E-2801/01

Erik Meijer Contradição entre a desejável reestruturação da
sobrecapacidade existente no sector da aviação e as
medidas de apoio a favor das companhias aéreas

E-2802/01

Erik Meijer Prejuízos para o ambiente e para as prestações sociais
causados pelo facto de os Estados-Membros assumirem
temporariamente os riscos de seguro das companhias
aéreas

E-2803/01

Fiorella Ghilardotti Discriminação em matéria de igualdade de oportunidades
no concurso COM/C/01

P-2804/01

Francesco Turchi Projectos financiados no âmbito do Programa Cultura
2000

P-2805/01

Gabriele Stauner Acusação de favoritismo contra o Governo do Land de
Mecklenburg-Vorpommern

E-2806/01

Gabriele Stauner Eventuais irregularidades no âmbito do programa EQUAL E-2807/01

Erik Meijer Ultrapassagem estrutural dos prazos em 46,05% dos casos
na resposta às perguntas escritas não prioritárias

E-2808/01

Jean Lambert Construção de uma instalação de engarrafamento de água
em Taguluche, na ilha de La Gomera (Canárias)

E-2809/01

Stavros Xarchakos A política da UE no domínio da cultura E-2810/01

Bill Miller Remuneração de actuações gravadas de artistas E-2811/01

Glenys Kinnock Armas de atordoamento E-2812/01

Sebastiano Musumeci Naufrágio no Canal da Sicília: recuperação dos corpos E-2813/01

Rijk van Dam Condições de trabalho do pessoal do sector da navegação
interior

E-2814/01

Giuseppe Di Lello Finuoli Afeganistão P-2815/01

Alexander de Roo Acordo político entre os Países Baixos e a Bélgica sobre o
traçado da linha de caminho-de-ferro "IJzeren Rijn"

P-2816/01

Herbert Bösch Combate à discriminação - Critérios aplicáveis ao apoio a
projectos

E-2817/01

Jean Lambert Empréstimos a estudantes britânicos residentes no
estrangeiro

E-2818/01
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Autor Objecto N°

Astrid Thors Promoção das fontes renováveis de energia E-2819/01

Claude Moraes Vietname e consequências do agente laranja P-2820/01

Stavros Xarchakos Definição dos conceitos "maior" e "menor" na UE E-2821/01

Glenys Kinnock Integração das questões de género nos países ACP E-2822/01

Jaime Valdivielso de Cué Salmões transgénicos E-2823/01

María Sornosa Martínez Violação da legislação comunitária na construção da linha
do comboio de alta velocidade (AVE) na sua passagem
por Osera del Ebro

E-2824/01

María Sornosa Martínez Desvio de fundos do FSE, destinados à formação em
matéria de ambiente, para a Fundação Biodiversidade, em
Espanha

E-2825/01

Fernando Fernández Martín Erradicação da cólera E-2826/01

Fernando Fernández Martín Protecção dos direitos da Mulher E-2827/01

Fernando Fernández Martín Desenvolvimento das Câmaras de Comércio nacionais e
do secretariado-geral das Câmaras de Comércio nos países
ACP

E-2828/01

Béatrice Patrie Acesso a novos medicamentos E-2829/01

Bernd Lange Normas de execução relativas à transposição da Directiva
98/69/CE

E-2830/01

Armando Cossutta Declarações racistas do Governo italiano P-2831/01
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Autor Objecto N°

Alexandros Alavanos Não pagamento dos professores dos Institutos Públicos de
Formação Profissional  e 2º QCA

E-2832/01

Terence Wynn Disposições fiscais francesas em matéria de seguros de
vida estrangeiros

E-2833/01

Gian Gobbo Salvaguarda do serviço público de correios em Cadore E-2834/01

Lousewies van der Laan Adesão da Polónia E-2835/01

Dirk Sterckx Aplicação da Directiva 92/57/CEE, relativa aos estaleiros
temporários ou móveis

P-2836/01

Bart Staes Distorção da concorrência e ajudas estatais às companhias
aéreas em dificuldades

P-2837/01

Giuseppe Nisticò e outros Medidas para combater possíveis ataques biológicos
terroristas na Europa

E-2838/01
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PERÍODO DE PERGUNTAS  (B5-0333/01) 2 e 3 de Outubro de 2001

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Bernd POSSELT República Srpska H-0689/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Regiões europeias, subsidiariedade e revisão dos Tratados H-0690/01

Bart STAES Línguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes H-0691/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Agência Europeia de Segurança Marítima H-0696/01

Manuel MEDINA ORTEGA Imigração ilegal para a UE através de Marrocos H-0699/01

Antonios TRAKATELLIS Aquisições ilegais de nacionalidade grega e inúmeras
violações do direito comunitário reveladas na sequência de
um inquérito administrativo

H-0705/01

Esko SEPPÄNEN O país mais federalista da UE H-0715/01

María IZQUIERDO ROJO Acordo de cooperação com o Irão e reformas legislativas a
favor das mulheres

H-0717/01

Niall ANDREWS Repatriação dos fundos de Mobutu H-0719/01

Mihail PAPAYANNAKIS Livre circulação dos cidadãos da UE e legalidade das acções
do Governo italiano

H-0720/01

Jonas SJÖSTEDT Registo no SIS (Sistema de Informação Schengen) H-0724/01

Lennart SACRÉDEUS Prioridades para a sessão extraordinária da Assembleia Geral
da ONU sobre as crianças

H-0721/01

Dana SCALLON A posição da União Europeia na Cimeira Mundial das
Nações Unidas para as Crianças

H-0722/01

Alexandros ALAVANOS Novas condenações da Turquia pelo Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem no caso Leyla Zanna e três outros
deputados

H-0727/01
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PERGUNTAS Á COMISSÃO

Manuel MEDINA ORTEGA Imigração ilegal para a UE através de Marrocos H-0700/01

Olivier DUPUIS Libertação de Arbin Kurti e dos restantes kosovares que
continuam reféns das autoridades de Belgrado

H-0730/01

Lennart SACRÉDEUS Julgamentos em Kabul H-0737/01

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. BOLKESTEIN

Luis BERENGUER
FUSTER

Tribunais da marca comunitária H-0707/01

Alexandros ALAVANOS Carta de notificação sobre a aplicação da Directiva
89/48/CEE, na Grécia

H-0728/01

Konstantinos HATZIDAKIS Aplicação da Directiva 89/48/CEE na Grécia H-0750/01

Ari VATANEN Tributação automóvel ilegal na Finlândia H-0738/01

Sr. VERHEUGEN

Nelly MAES Lei sobre a utilização de línguas minoritárias na Eslováquia H-0695/01

Gary TITLEY Central nuclear de Ignalina,  Lituânia H-0714/01

Brian CROWLEY Alegadas declarações H-0743/01

Sra. de PALACIO

Reinhold MESSNER A Convenção Alpina --- sensibilidade ecológica da região dos
Alpes

H-0710/01

Giuseppe DI LELLO
FINUOLI

Túnel do Monte Branco e garantias de funcionamento H-0746/01

Luisa MORGANTINI Túnel do Monte Branco e "ferroutage" H-0747/01
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
OUTUBRO I 2001

Instituição
Número de
perguntas
apresent.

Perguntas
tratadas

em sessão

Perguntas
com

resposta
escrita

Perguntas
complemen-tares

Perguntas
caducas

(ausência
de autor)

Perguntas
retiradas
pelo autor

Perguntas já
previstas na

O.D.

Representantes
das

Instituições

Conselho 26 14 9 7 2 0 1 NEYTS-UYTEBROECK

Comissão 56 13 37 2 5 0 1 VITORINO
BOLKESTEIN
VERHEUGEN
de PALACIO

Total 82 27 46 9 7 0 2
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

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

O estatuto dos deputados do Parlamento Europeu 02.07.2001 02.10.2001 50

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

12.07.2001 12.10.2001 1

11/2001 309.154 Armando COSSUTTA, Gianni
VATTIMO, Sylvia-Yvonne
KAUFMANN et Marianne ERIKSSON

A repressão por parte do Governo italiano das
manifestações de Génova contra o G8

11.09.2001 11.12.2001 7

                                                     
1 Situação em  04.10.2001
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COMISSÕES
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REUNIÕES DAS COMISSÕES NAS QUAIS FOI DELEGADO O PODER DE
DECISÃO (Nº 4 do Artigo 62º do Regimento)

Comissão Relator Objecto Prazo p/
entrega de
alterações

Reunião
para tomada de
uma decisão

ENVI SORNOSA
MARTÍNEZ
María

A aplicação da directiva
relativa às águas residuais
urbanas

28.11.2001 18-19.12.2001
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

SWOBODA
(PSE)

Antiga República Jugoslava da
Macedónia: assistência macrofinanceira
suplementar (alter. Decisão
1999/7333/CE)

AFET (P) 08.10.01 C5-0486/01

Grupo
PPE-DE

Biodiversidade, planos de acção: recursos
naturais, agricultura, pescas e
desenvolvimento

AGRI (P) 11.10.01 C5-0467/01

Grupo
PPE-DE

Adubos AGRI (P) 11.10.01 C5-0427/01

FÄRM
(PSE)

Agência Europeia de
Reconstrução:extensão do mandato à
ARJM Macedónia (alt. do reg.
2666/2000/CE)

BUDG (P) 16.10.01 C5-0477/01

LULLING
(PPE-DE)

Imposto especial sobre consumo: taxa
reduzida para o rum "tradicional"
produzido nos DU, Madeira e Açores
(200-2009)

ECON (P) 09.10.01 C5-0401/01
C5-0422/01

RADWAN
(PPE-DE)

Emprego: assistência financeira às
pequenas e médias empresas inovadoras

ECON (P) 09.10.01 C5-0459/01

von WOGAU
(PPE-DE)

Governança europeia: abertura aos
cidadãos, participação acrescida. Livro
Branco

ECON (P) 09.10.01 C5-0454/01

Grupo
ELDR

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

ECON (P) 09.10.01 C5-0277/01

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Nacionais de países terceiros: entrada e
residência para efeitos de trabalho
assalariado e exercício de actividade
econó

EMPL (P) 04.10.01 C5-0447/01

MANTOVANI
(PPE-DE)

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

EMPL (P) 04.10.01 C5-0087/01

Grupo
PSE

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

EMPL (F) 09.10.01 C5-0347/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

JACKSON
(PPE-DE)

Cursos de água transfronteiras e lagos
internacionais: Convenção de 1992,
protocolo sobre a água e a saúde

ENVI (F) 08.10.01

Grupo
PPE-DE

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

ENVI (F) 08.10.01 C5-0404/01

Grupo
PPE-DE

Preferências pautais generalizadas:
aplicação para o período 1.1.2002 a
31.12.2004

ITRE (P) 10.10.01 C5-0374/01

Grupo
PPE-DE

Ciência e tecnologia: produção e
desenvolvimento de estatísticas
comunitárias

ITRE (F) 10.10.01 C5-0392/01

Grupo
PPE-DE

Investigação IDT, programa-quadro CE
2002-2006: difusão dos resultados,
participação de empresas, centros de
investigaçã

ITRE (F) 10.10.01 C5-0412/01

Grupo
PSE

Redes transeuropeias para o intercâmbio
electrónico de dados entre administrações
(IDA): orientações

ITRE (F) 10.10.01 C5-0425/01
C5-0426/01

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Redes transeuropeias para o intercâmbio
electrónico de dados entre administrações
(IDA): orientações

LIBE (P) 10.10.01 C5-0425/01
C5-0426/01

BANOTTI
(PPE-DE)

Cooperação judiciária civil: competência,
reconhecimento e execução de decisões
em matéria de poder parental

LIBE (F) 10.10.01 C5-0460/01

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Cooperação judiciária: sanções
pecuniárias, reconhecimento mútuo.
Iniciativa do Reino Unido

LIBE (F) 10.10.01 C5-0443/01

DEPREZ
(PPE-DE)

Iniciativa da Bélgica relativa à segurança
por ocasião de jogos de futebol

LIBE (F) 10.10.01

TERRÓN i CUSí
(PSE)

Nacionais de países terceiros: entrada e
residência para efeitos de trabalho
assalariado e exercício de actividade
econó

LIBE (F) 10.10.01 C5-0447/01

WATSON
(ELDR)

Mandato de detenção europeu e
procedimentos de entrega entre Estados-
Membros (decisão-quadro)

LIBE (F) 10.10.01 C5-0453/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

WATSON
(ELDR)

Luta contra o terrorismo (decisão-quadro) LIBE (F) 10.10.01 C5-0452/01

POIGNANT
(PSE)

Preferências pautais generalizadas:
aplicação para o período 1.1.2002 a
31.12.2004

PECH (P) 02.10.01 C5-0374/01

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

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

PECH (F) 02.10.01 C5-0407/01

LAGE
(PSE)

Pesca: custos suplementares da
ultraperifericidade de Açores, Madeira,
ilhas Canárias, Guiana e Reunião

PECH (F) 09.10.01 C5-0446/01

Grupo
PPE-DE

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

RETT (P) 11.10.01 C5-0329/01
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ACTOS OFICIAIS
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Documento de trabalho dos serviços da Comissão: relatório de
progresso sobre o aferimento das políticas nacionais de investigação

EMPL
ITRE

SEC (01) 1002
final

Comunicação da Comissão relativa ao impacto do alargamento nas
regiões que fazem fronteria com os países candidatos - acção
comunitária em favor das regiões fronteiriças

AFET
TOUT
RETT

COM (01) 437
final
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INFORMAÇÕES GERAIS
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

148/2001
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre Timor Leste
Bruxelas, 31 de Agosto de 2001

A União Europeia saúda este momento histórico para o povo leste-timorense, que acaba de participar nas
primeiras eleições democráticas da sua História. Esta etapa decisiva inicia a institucionalização política de
um novo Estado democrático.

A União Europeia anotou com satisfação as conclusões preliminares da missão de observação da União, a
qual averbou  que o processo de eleição da Assembleia Constituinte leste-timorense se desenrolou ordeira e
pacificamente na passada quinta-feira, 30 de Agosto de 2001.

A União Europeia felicita o povo de Timor Loro Sae e os seus dirigentes, protagonistas de uma longa
caminhada para a independência que hoje vêm recompensada. Saúda também as Nações Unidas, cuja
administração transitória do território permite o êxito deste processo.

A União Europeia aproveita este momento para reiterar o seu total apoio à consolidação da via da
independência e exorta os representantes políticos leste-timorenses a se submeterem à vontade livremente
expressa nestas eleições.

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

_______________

154/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a reunião ministerial intercoreana de 15-18 de Setembro de 2001
Bruxelas, 20 de Setembro de 2001

A União Europeia regista com agrado a realização, nos dias 15 a 18 de Setembro de 2001, de uma reunião
ministerial intercoreana.

A UE congratula-se com os resultados encorajadores dessa reunião, como o anúncio de uma nova reunião de
famílias, de uma nova sessão de conversações intergovernamentais e do reatamento de determinados
projectos, como a construção de uma ligação ferroviária entre o Norte e o Sul. A União Europeia espera que
as conversações intercoreanas culminem numa segunda cimeira, conforme previsto na declaração conjunta
de 15 de Junho de 2000.
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A União Europeia manifesta a esperança de que a RPDC se integre mais plenamente na comunidade
internacional, e veria nomeadamente com bons olhos um rápido restabelecimento dos contactos entre a
RPDC e os Estados Unidos.

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

_______________

155/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a evolução da situação nos países da União do Rio Mano
Bruxelas, 24 de Setembro de 2001

A União Europeia congratula-se com os progressos registados no diálogo entre os três países da União do
Rio Mano, em especial por ocasião dos recentes encontros entre os seus Ministros dos Negócios Estrangeiros
em Monróvia, Freetown e Conakry.

A União Europeia regozija-se com as declarações proferidas e com os compromissos assumidos nesses
encontros, designadamente no que diz respeito a uma acção comum dos Estados em causa contra os grupos
implicados nos acontecimentos que têm desestabilizado a região, à instituição de um patrulhamento comum
das fronteiras entre os três países, bem como à luta contra a proliferação de armas ligeiras. A UE convida os
países do Rio Mano a avançar o mais rapidamente possível na concretização destes diferentes objectivos.

A União Europeia congratula-se igualmente com a perspectiva de um encontro entre os Chefes de Estado da
Guiné, da Serra Leoa e da Libéria, a realizar em Janeiro de 2002, conforme proposto a nível dos Ministros
dos Negócios Estrangeiros.

A União Europeia faz questão de garantir aos três Chefes de Estado o seu apoio na procura de uma solução
para os surtos de conflito que subsistem na sub-região. A UE recorda que está disposta a contribuir para o
diálogo entre os três países, nomeadamente por intermédio do Representante Especial da Presidência para a
África Ocidental, Hans Dahlgren.

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

_______________
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156/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre as eleições nas Fiji
Bruxelas, 24 de Setembro de 2001

A União Europeia congratula-se com a realização de eleições que foram, de um modo geral, livres e
regulares e que reflectem a opinião vigente nas Fiji.

A União Europeia regista, todavia, as preocupações manifestadas no próprio país e pela comunidade
internacional quanto à formação do novo governo pelo novo Primeiro-Ministro designado, Laisenia Qarase.

A União Europeia lança um apelo a todos os partidos políticos das Fiji para que resolvam esta questão o mais
rapidamente possível e estabeleçam um governo conforme com as regras constitucionais, a fim de permitir o
regresso à reconciliação e concórdia nacionais nas Fiji.

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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LEGENDAS

AA : Outros actos
AVC : Processo de parecer favorável
avis COM : Parecer da Comissão sobre as alterações do

Parlamento Europeu à posição comum do Conselho

CNS Processo di consulta
CRE : Relato Integral das Sessões
LEX-CSL : Acto definitivo adoptado pelo Conselho
LEX-PE : Acto definitivo aprovado pelo Parlamento
LEX PE-CSL : Acto definitivo adoptado em co-decisão
orien CSL : Orientação comum do Conselho
PE 1ère : Processo de co-decisão, Parlamento, 1ª leitura
PE 2ème : Processo de co-decisão, Parlamento, 2ª leitura
PE 3ème : Processo de co-decisão, Parlamento, 3ª leitura
pos CSL : Posição comum adoptada pelo Conselho
prop COM : Proposta da Comissão
prop CSL : Proposta do Conselho

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

ACOMPANHAMENTO DOS
TRABALHOS

DO PARLAMENTO EUROPEU
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PERÍODO DE SESSÕES DE 3 A 6 DE SETEMBRO DE 2001

Estrasburgo

e

PERÍODO DE SESSÕES DE 19 A 20 DE SETEMBRO DE 2001

Bruxelas

Repertório das
resoluções e decisões aprovadas,

temas debatidos em sessão e seguimento dado
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POST-SESSION.VIEW
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Agence européenne de la sécurité aérienne
poids lourds transitant par l'Autriche
communications électroniques
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du

pentabromodiphényléther
sang humain et composants sanguins

sucres et préparations
destinés à l'alimentation humaine
relevé statistique des transports par chemin de fer
statistiques sur la gestion des déchets

UE Roumanie
promotion du transport combiné

codécison

statut de la société européenne
implication des travailleurs
dans le statut de la société

européenne
mise en oeuvre des règles de concurrence
soutien financier à M-T des balances

de paiements des E-M
sucres et préparations destinées

à l'alimentation humaine

consultation

accord UE Roumanie
transport combiné

avis conforme

Travaux législatifs

Situation au Moyen Orient
Gouvernance européenne
Changements climatiques

Conf. de Bonn

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

information et consultation des travailleurs
contrôle de l'application du droit communautaire-1999
rôle de l'Union dans la lutte contre le terrorisme
protection des passagers aériens dans l'Union
processus d'élargissement
rapports par pays candidats
coopération culturelle au sein de l'Union
Echelon
créer une société de l'information plus sûre - eEurope 2002
Médiateur: rapport d'activité 2000

statut du Médiateur
code de bonne conduite administrative

accessible au public
délibérations de la commPETI 2000-2001
agriculture de montagne
éducation "de base" des enfants dans les pays en développement

Rapports requérant l'avis du PE

réforme de la Commission
processus d'élargissement

Questions orales

Zimbabwe
Mauritanie
Togo
Angola
Cambodge
Australie-réfugiés Afghans
Mines antipersonnel
Sécheresse en Amérique centrale
Fièvre aphteuse

Débat d'actualité

Contrôle politique

projet de budget général 2002

Travaux budgétaires

demande de consultation du CES
Agenda 2000

développement rural bilan intérimaire
reforme des OCM bilan intérimaire

Décisions diverses

Session SEPTEMBRE I 2001 Strasbourg
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Pollution atmosphérique en provenance
des grandes installations de

combustion
Plafonds d'emission nationaux pour
certains polluants atmosphériques

codécison

Gel des avoirs ou des preuves
Franchissement des frontières extérieures
et développement de la coopération dans

le cadre de Schengen
Statut de réfugié dans les Etats membres
Instrument structurel de préadhésion

consultation

Travaux législatifs

Mesures à prendre en matière
de lutte contre le terrorisme

Politique de cohésion

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Fonds de cohésion
Fonds structurels

Mutilations génitales féminines
Rémunération égale pour un travail égal
Harcèlement sur le lieu de travail

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session SEPTEMBRE II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Autriche: transit des poids lourds

Cambodge: Droits de l�Homme
Amérique Centrale:  sécheresse

Togo: Droits de l�Homme

Mauritanie: Droits de l�Homme

Roumanie: Transport combiné - Accord

Australie : situation des réfugiés afghans

Angola : attaque contre un train -
état de la situation

Zimbabwe : état de la situation

Moyen-Orient : état de la situation

Élargissement : rapports par pays candidats + Question orale

Bonn : Conférence sur le changement climatique

Royaume-Uni : Fièvre aphteuse

Gouvernance Européenne

Réforme de la Commission

Échelon

Projet de budget 2002

Mesures de lutte contre le terrorisme : Déclarations
de Conseil et de la Commission
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  s e s s i o n  d e  S e p t e m b r e  I  2 0 0 1

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0

A 5 - 0 2 7 0 / 2 0 0 1    C a p p a t o
2 0 0 0 / 0 1 8 9    L I B E

A 5 - 0 2 6 7 / 2 0 0 1    B l o k l a n d
1 9 9 9 / 0 0 1 0    E N V I

A 5 - 0 2 7 2 / 2 0 0 1    N i s t i c o
2 0 0 0 / 0 3 2 3    E N V I

A 5 - 0 2 7 1 / 2 0 0 1    R i e s
2 0 0 1 / 0 0 1 2    E N V I

A 5 - 0 2 6 5 / 2 0 0 1    O j e d a  S a n z
2 0 0 1 / 0 0 4 8    R E T T

A 5 - 0 2 7 9 / 2 0 0 1    S c h m i t t
2 0 0 0 / 0 2 4 6    R E T T

A 5 - 0 2 3 1 / 2 0 0 1    M e n r a d
1 9 8 9 / 0 2 1 9    E C O N

A 5 - 0 2 6 9 / 2 0 0 1    A n d r i a
2 0 0 1 / 0 0 6 2    E C O N

A 5 - 0 2 2 9 / 2 0 0 1    E v a n s
2 0 0 0 / 0 2 4 3    E C O N

A 5 - 0 2 4 3 / 2 0 0 1    M a y e r
1 9 8 9 / 0 2 1 8    J U R I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 3    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 4    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 5    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 6    E N V I

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n
s é a n c e
P E :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n
s é a n c e
c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  S e s s i o n  d e  S e p t e m b r e  I I  2 0 0 1

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

2 0 0 1 / 0 8 0 3   L I B E
A 5 - 0 2 7 4 / 2 0 0 1  

M a r i n h o

2 0 0 0 / 0 2 3 8   L I B E
A 5 - 0 2 9 1 / 2 0 0 1  

W a t s o n

2 0 0 1 / 0 0 5 8   C O N T
A 5 - 0 2 9 5 / 2 0 0 1  

F o l i a s

pr
oc

éd
ur

e

n o m b r e  d ' a m e n d e m e n t s

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u
 d e s  a m .  A d o p t é s
e n  s é a n c e
P E :  n o m b r e  a b s o l u
d e s  a m .  A d o p t é s
e n  s é a n c e
c o m m P A R L
A m .  D é p o s é s
 e n  s é a n c e
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POST-SESSION.LEG

Os relatórios legislativos são apreciados e aprovados em sessão plenária nos termos das disposições pertinentes do Regimento. O quadro infra contém informações sobre o processo dessa
apreciação, a votação em sessão plenária e uma análise das alterações legislativas aprovadas. Essa análise baseia-se na estrutura de um acto legislativo como definida no Acordo
interinstitucional sobre as directrizes comuns em matéria de qualidade de redacção da legislação comunitária (JO C 73 de 17 de Março de 1999), concluído nos termos da Declaração
(n°39) anexa ao Tratado da União Europeia e de questões que sejam objecto de particular atenção no decurso da presente legislatura. As alterações legislativas são, pois, repartidas
segundo as duas grelhas de análise.

Legendas:

COD***III=conciliação;
COD***II=co-decisão 2a leitura;
COD***I=co-decisão 1a leitura;
AVC***=parecer favorável;
CNS*=consulta;
SYN**II=cooperação 2a leitura;
SYN**I=cooperação 1a leitura;
commPARL=comissão parlamentar;
GrPol= grupos políticos;

CSL=posição do Conselho em sessão
plenária;
COM=posição da Comissão em sessão
plenária;
amLEG= alteração legislativa
 ΣamLEG =total absoluto das amLEG
aprovadas em sessão plenária;
ΣamLEG/comPARL=total das amLEG
das comissões parlamentares apresentadas
em sessão plenária;
ΣamLEG/GrPol.=total das amLEG dos
grupos políticos apresentadas e aprovadas
em sessão plenária;

Titre;
Preamb=preâmbulo;
Objet=objecto e âmbito de aplicação;
Déf=definições;
Oblig=direitos e obrigações;
Exec=competências de execução;
Proced=disposições processuais;
Mesures=medidas de aplicação;
Transit=disposições transitórias;
Ann=anexos;

L=base légale;
����=Charte des droits
fondamentaux;
 ΑΩ=aspects temporels;
 €=incidences financières;
 <<<<=>>>>=comitologie;
 i-PE=droit d'information du
Parlement;
 [X] =lutte anti-fraude
ε.a =autres aspects;
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Trabalhos legislativos

Processos legislativos em curso

amLEG : repartição porDossier Votação em sessão

Natureza objectivo
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao tratamento de dados
pessoais e à protecção da privacidade no sector das comunicações electrónicas

Relator: Cappato
Comissão PE: LIBE
Ref. Dossier: 2000/0189
Doc/Sessão: A5-0270/2001
Processo/etapa: COD ***I

Decisão:   nova apreciação
Data:     06/09/2001

Conselho:    .../...
Comissão: Liikanen 05/09/01;
Fischler 06/09/01

 Σ amLEG
                              48

Σ amLEG/comPARL.  52
Σ amLEG/GrPOL:

                               7

T:                  48
Pr:  17

OCA:  25

Déf:    3
DrOb:    0
CompEx:

                 1
DispProc:

                 0
MA:    2
DispTrans:

                 0
Ann:    0

L=  0
����=  1
ΑΩ-  0
€=  0
<<<<=>>>>=  0
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a=              47
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amLEG : repartição porDossier Votação em sessão

Natureza objectivo
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece normas de qualidade e
segurança em relação à recolha, análise, tratamento, armazenamento e distribuição de
sangue humano e de componentes do sangue e que altera a directiva 89/381/CEE do
Conselho

Relator: Nisticò
Comissão PE: ENVI
Ref.dossier: 2000/0323
Doc/Sessão: A5-0272/2001
Processo/etapa: COD ***I

Decisão: prop. legislativa
modificada
data:    06/09/2001

Conselho:    �/�
Comissão: Byrne 05/09/01

 Σ amLEG
                              70

Σ amLEG/comPARL.  74
Σ amLEG/GrPOL:

                                0

T:     0
Pr:   12
OCA:   33
Déf:     7
DrOb:     0
CompEx:

                  3
DispProc:

                  0
MA:   14
DispTrans:

                  0
Ann:     1

L=  0
����=  1
ΑΩ-  1
€=  0
<<<<=>>>>=  1
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a=              67

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre as estatísticas de resíduos

Relator: Blokland
Comissão PE: ENVI
Ref.dossier: 1999/0010
Doc/Sessão: A5-0267/2001
Processo/etapa: COD ***I

Decisão: prop.legislativa
modificada
Data:    04/09/2001

Conselho:    sem debate
Comissão: sem debate

 Σ amLEG
                              28

Σ amLEG/comPARL.       28
Σ amLEG/GrPOL:

                                0

T:                   0
Pr:                   2
OCA:     9
Déf:     1

   1
DrOb:    0
CompEx:

                 2
DispProc:

                 0
MA:    0
DispTrans:

                 0
Ann:                14

L=   0
����=   0
ΑΩ-   2
€=   0
<<<<=>>>>=   1
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a= 25
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amLEG : repartição porDossier Votação em sessão

Natureza objectivo
Directiva do 76/769/CEE Conselho relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à
limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e
preparações perigosas (éter pentabromodifenílico)

Relator: Ries
Comissão PE: ENVI
Ref.dossier: 2001/0012
Doc/Sessão: A5-0271/2001
Processo/etapa: COD ***I

Decisão: prop.legislativa
modificada
Data:    06/09/2001

Conselho:    �/�
Comissão: Byrne 05/09/01

 Σ amLEG
                               8

Σ amLEG/comPARL.   7
Σ amLEG/GrPOL:

                               2

T:    1
Pr:    4
OCA:    0
Déf:    0
DrOb:    0
CompEx:

                 0
DispProc:

                 0
MA:    0
DispTrans:

                 0
Ann:    3

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   8

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras comuns no
domínio da aviação civil e cria a Agência Europeia para a Segurança da Aviação

relator: Schmitt
Comissão PE: RETT
Ref.dossier: 2000/0246
Doc/Sessão: A5-0279/2001
Processo/etapa: COD ***I

Decisão: prop.legislativa
modificada
Data:    05/09/2001

Conselho:    �/�
Comissão: de Palacio 04/09/01

 Σ amLEG
                            64

Σ amLEG/comPARL.     61
Σ amLEG/GrPOL:

                              7

T:   0
Pr:   5
OCA:               27
Déf:   1
DrOb:   1
CompEx:

                1
DispProc: 22
MA:   7
DispTrans:

                0
Ann:   0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   5
€=   1
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   3
[X]=   1
ε.a= 54
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amLEG : repartição porDossier Votação em sessão

Natureza objectivo
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Protocolo
nº 9 do Acto de Adesão da Áustria, Finlândia e Suécia no que respeita ao sistema de
ecopontos para veículos pesados de mercadorias em trânsito na Áustria  

Relator: Swoboda
Comissão PE: RETT
Ref.dossier: 2000/0361
Doc/Sessão: A5-0266/2001
Processo/etapa: COD ***I

Decisão: prop.legislativa
aprovada
Data:    05/09/2001

Conselho:    �/�
Comissão: de Palacio 04/09/01

 Σ amLEG
                              0

Σ amLEG/comPARL.  0
Σ amLEG/GrPOL:

                              0

T:    0

Pr:    0
OCA:    0
Déf:    0
DrOb:    0
CompEx:

                 0
DispProc:

                 0
MA:                  0
DispTrans:

                 0
Ann:                  0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas dos
transportes ferroviários

Relator: Ojeda Sanz
Comissão PE: RETT
Ref.dossier: 2001/0048
Doc/Sessão: A5-0265/2001
Processo/etapa: COD ***I

Decisão: prop.legislativa
modificada
Data:    04/09/2001

Conselho:    sem debate
Comissão: sem debate

 Σ amLEG
                             5

Σ amLEG/comPARL.      5
Σ amLEG/GrPOL:

                             0

T:    0
Pr:    1
OCA:    2
Déf:    0
DrOb:    0
CompEx:

                 0
DispProc:

                 0
MA:    0
DispTrans:

                 0
Ann:    2

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   5
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amLEG : repartição porDossier Votação em sessão

Natureza objectivo
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n°
685/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de Abril de 2001, a fim de
prever a repartição entre os Estados-Membros das autorizações recebidas no âmbito do
acordo entre a Comunidade Europeia e a Roménia que estabelece determinadas
condições para o transporte rodoviário de mercadorias e a promoção do transporte
combinado

Relator: sem relatório
Comissão PE: RETT
Ref.dossier: 2001/0138
Doc/Sessão: C5-0273/2001
Processo/etapa: COD ***I

Decisão: prop.legislativa
aprovada
Data:    05/09/2001

Conselho:    sem
relatório
Comissão: sem relatório

 Σ amLEG
                               0

Σ amLEG/comPARL.   0
Σ amLEG/GrPOL:

                               0

T:     0

Pr:    0
OCA:    0
Déf:    0
DrOb:    0
CompEx:

                 0
DispProc:

                 0
MA:    0
DispTrans:

                  0
Ann:    0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0

Directiva do Conselho que completa o Estatuto da Sociedade Europeia no que
respeita ao envolvimento dos trabalhadores

Relator: Menrad
Comissão PE: ECON
Ref.dossier: 1989/0219
Doc/Sessão: A5-0231/2001
Processo/etapa: CNS *

Decisão: prop.legislativa
modificada
Data:   04/09/2001

Conselho:    �/�
Comissão: Bolkestein 03/09/01

 Σ amLEG
10

Σ amLEG/comPARL. 11
Σ amLEG/GrPOL:

                              0

T:                   0
Pr:    6
OCA:    1
Déf:    1
DrOb:    0
CompEx:

                 1
DispProc:

                 0
MA:                  0
DispTrans:

                 0
Ann:    1

L=    2
����=    0
ΑΩ-    0
€=    0
<<<<=>>>>=    1
i-PE=    0
[X]=    0
ε.a=    7
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amLEG : repartição porDossier Votação em sessão

Natureza objectivo
Regulamento do Conselho relativo à execução das regras de concorrência aplicáveis às
empresas previstas nos artigos 81º e 82º do Tratado e que altera os Regulamentos
(CEE) nº 1017/68, (CEE) nº 2988/74, (CEE) nº 4056/86 e (CEE) nº 3975/87

Relator: Evans
Comissão PE: ECON
Ref.dossier: 2000/0243
Doc/Sessão: A5-0229/2001
Processo/etapa: CNS *

Decisão: prop.legislativa
modificada
Data:    06/09/2001

Conselho:    �/�
Comissão: Monti 05/09/01

 Σ amLEG
                             33

Σ amLEG/comPARL. 26
Σ amLEG/GrPOL:

                              7

T:                    0
Pr:     3
OCA:                  26
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:

                  4
DispProc:

                  0
MA:     0
DispTrans:

                  0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   1
€=   0
<<<<=>>>>=   1
i-PE=   1
[X]=   0
ε.a= 30

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

Relator: Andria
Comissão PE: ECON
Ref.dossier: 2001/0062
Doc/Sessão: A5-0269/2001
Processo/etapa: CNS *

Decisão: prop.legislativa
modificada
Data:    06/09/2001

Conselho:    �/�
Comissão: Sol.Mira 05/09/01

 Σ amLEG
                               4

Σ amLEG/comPARL.   4
Σ amLEG/GrPOL:

                               0

T:     0
Pr:     2
OCA:     0
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:

                  1
DispProc:

                  1
MA:     0
DispTrans:

                  0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   2
[X]=   0
ε.a=   2
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amLEG : repartição porDossier Votação em sessão

Natureza objectivo
Regulamento do Conselho relativo ao estatuto da sociedade europeia (SE)

Relator: Mayer
Comissão PE: JURI
Ref.dossier: 1989/0218
Doc/Séance: A5-0243/2001
Processo/etapa: CNS *

Decisão: prop.legislativa
modificada
Data:    04/09/2001

Conselho:    �/�
Comissão: Bolkestein 03/09/01

 Σ amLEG
                             23

Σ amLEG/comPARL.   9
Σ amLEG/GrPOL:

                             14

T:      0
Pr:                   10
OCA:      7
Déf:      0
DrOb:      4
CompEx:

                   2
DispProc:

                   0
MA:      0
DispTrans:

                   0
Ann:      0

L=   2
����=   0
ΑΩ-   1
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a= 20

Directiva do Conselho relativa a determinados açúcares destinados à alimentação
humana (nova consulta sobre a comitologia)

Relator: Lannoye
Comissão PE: ENVI
Ref.dossier: 1996/0113
Doc/Sessão: A5-0217/2001
Processo/etapa: CNS *

Decisão: prop.legislativa
modificada
Data:    06/09/2001

Conselho:    �/�
Comissão: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG
                               1

Σ amLEG/comPARL.   1
Σ amLEG/GrPOL:

                               0

T:     0
Pr:     0
OCA:     0
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:

                  0

DispProc:
                  0

MA:     0
DispTrans:

                  0
Ann:     1

L=   0
����=     0
ΑΩ-   1
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 61

Boletim 22.10.2001 - PT - PE 305.000

amLEG : repartição porDossier Votação em sessão

Natureza objectivo
Directiva do Conselho relativa ao mel (nova consulta sobre a comitologia)

Relator: Lannoye
Comissão PE: ENVI
Ref.dossier: 1996/0114
Doc/Sessão: A5-0217/2001
Processo/etapa: CNS *

Decisão: prop.legislativa
modificada
Data:    06/09/2001

Conselho:    �/�
Comissão: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG
                             12

Σ amLEG/comPARL. 13
Σ amLEG/GrPOL:

                              1

T:                   0
Pr:     3
OCA:     5
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:

                  0
DispProc:

                  0
MA:                   0
DispTrans:             0
Ann:     4

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=  12

Directiva do Conselho relativa a sumos de frutos e determinados produtos similares
destinados à alimentação humana (nova consulta sobre a comitologia)

Relator: Lannoye
Comissão PE: ENVI
Ref.dossier: 1996/0115
Doc/Sessão: A5-0217/2001
processo/etapa: CNS *

Decisão: prop.legislativa
modificada
Data:    06/09/2001

Conselho:    �/�
Comissão: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG
                              3

Σ amLEG/comPARL.  9
Σ amLEG/GrPOL:

                              1

T:     0
Pr:     0
OCA:     1
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:

                  0
DispProc:

                  0
MA:                   0
DispTrans:

                  0
Ann:     2

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   3
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amLEG : repartição porDossier Votação em sessão

Natureza objectivo
Directiva do Conselho relativa a leites conservados parcial ou totalmente desidratados
destinados à alimentação (nova consulta sobre a comitologia)

Relator: Lannoye
Comissão PE: ENVI
Ref.dossier: 1996/0116
Doc/Sessão: A5-0217/2001
Processo/etapa: CNS *

Decisão: prop.legislativa
modificada
Data:    06/09/2001

Conselho:    �/�
Comissão: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG
                            1

Σ amLEG/comPARL. 1
Σ amLEG/GrPOL:

                            0

T:     0
Pr:     0
OCA:     1
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:

                  0
DispProc:

                  0
MA:     0
DispTrans:

                  0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   1

Directiva do Conselho relativa a doces e geleias de frutos, citrinadas e creme de
castanha destinados à alimentação humana (nova consulta sobre a comitologia)

Relator: Lannoye
Comissão PE: ENVI
Ref.dossier: 1996/0118
Doc/Sessão: A5-0217/2001
Processo/etapa: CNS *

Decisão: prop.legislativa
aprovada
Data:    06/09/2001

Conselho:    �/�
Comissão: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG
                              0

Σ amLEG/comPARL.       0
Σ amLEG/GrPOL:

                              0

T:     0
Pr:     0
OCA:     0
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:

                  0
DispProc:

                  0
MA:    0
DispTrans:

                  0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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amLEG : repartição porDossier Votação em sessão

Natureza objectivo
Decisão do Conselho relativa à assinatura do Acordo entre a Comunidade Europeia e a
Roménia que estabelece determinadas condições para o transporte rodoviário de
mercadorias e a promoção do transporte combinado

Relator: Hatzidakis
Comissão PE: RETT
Ref.dossier: 2001/0032
Doc/Sessão: A5-0268/2001
Processo/etapa: AVC ***

Decisão: prop.legislativa
aprovada
Data:   05/09/2001

Conselho:    sem debate
Comissão: sem debate

 Σ amLEG
                              0

Σ amLEG/comPARL.       0
Σ amLEG/GrPOL:

                              0

T:     0

Pr:     0
OCA:     0
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:

                  0
DispProc:

                  0
MA:                   0
DispTrans:

                  0
Ann:                   0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0

Projecto comum, aprovado pelo Comité de Conciliação, de  directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa ao estabelecimento de valores-limite nacionais de
emissão de determinados poluentes atmosféricos

Relatora: Myller
Comissão PE: DELE
Ref.dossier: 1999/0067
Doc/Sessão: A5-0292/2001
Processo/etapa: COD ***III

Decisão: projecto comum
aprovado
Data:    20/09/2001

Conselho:     .../...
Comissão:  Wallström 19/09/01
 Σ amLEG :  0        
Σ amLEG/comPARL:      0
Σ amLEG/GrPOL:           0

T:     0

Pr:     0
OCA:     0
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:

                  0
DispProc:

                  0
MA:     0
DispTrans:

                  0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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amLEG : repartição porDossier Votação em sessão

Natureza objectivo
Relatório sobre o projecto comum, aprovado pelo Comité de Conciliação, referente a
uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à limitação das emissões
de certos poluentes provenientes de grandes instalações de combustão

Relator: Oomen-Ruijten
Comissão PE: DELE
Ref.dossier: 1998/0225
Doc/Sessão: A5-0293/2001
Processo/etapa: COD ***III

Decisão: projecto comum
aprovado
Data:     20/09/2001

Conselho:     �/�
Comissão:  Wallström 19/09/01

 Σ amLEG :                 0
Σ amLEG/comPARL:       0
Σ amLEG/GrPOL:            0

T:     0

Pr:     0
OCA:     0
Déf:     0
DrOb:     0
CompEx:

                  0
DispProc:

                  0
MA:                   0
DispTrans:

                  0
Ann:                   0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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amLEG : repartição porDossier Votação em sessão

Natureza objectivo
Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) n° 1267/1999 que cria um
instrumento estrutural de pré-adesão

Relator: Folias
Comissão PE: CONT
Ref.dossier: 2001/0058
Doc/Sessão: A5-0295/2001
Processo/etapa: CNS *

Decisão: prop.leg. modificada
Data:    20/09/2001

Conselho:     �/�
Comissão:  Wallström 19/09/01

 Σ amLEG :                 6
Σ amLEG/comPARL:       6
Σ amLEG/GrPOL:            0      

T:       0

Pr:       1

OCA:       0

Déf:       0

DrOb:       0

CompEx:      2

DispProc:      3 

MA:      0

DispTrans:      0

Ann:      0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   3
[X]=   2
ε.a=   1
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amLEG : repartição porDossier Votação em sessão

Natureza objectivo
Proposta de directiva do Conselho relativa a normas mínimas aplicáveis ao
procedimento de concessão e retirada do estatuto de refugiado nos Estados-Membros

Relator: Watson
Comissão PE: LIBE
Ref.dossier: 2000/0238
Doc/Sessão: A5-0291/2001
Processo/etapa: CNS *

Decisão: prop.leg. modificada
Data:     20/09/2001

Conselho:     �/�
Comissão: Reding 20/09/01

 Σ amLEG : 109
Σ amLEG/comPARL:     111
Σ amLEG/GrPOL:              7

T:       0
Pr:

                    6

OCA:
                    3

Déf:      6
DrOb:

      8
CompEx:

       8
DispProc:

                 22
MA:                  45

DispTrans:
     2

Ann:
                  9

L=    0
����=    1
ΑΩ-    1
€=    0
<<<<=>>>>=    0
i-PE=    1
[X]=    0
ε.a=              106
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amLEG : repartição porDossier Votação em sessão

Natureza objectivo
Iniciativa dos Governos da República Francesa, do Reino da Suécia e do Reino da
Bélgica tendo em vista a adopção pelo Conselho de uma decisão-quadro relativa à
execução na União Europeia das decisões de congelamento de haveres ou de provas  

Relator: Marinho
Comissão PE: LIBE
Ref.dossier: 2001/0803
Doc/Sessão: A5-0274/2001
Processo/etapa: CNS *

Decisão:  prop.leg. modificada
Data:     20/09/2001

Conselho:     �/�
Comissão:  Reding 20/09/01

 Σ amLEG :   13
Σ amLEG/comPARL:       13
Σ amLEG/GrPOL:    1

T:                      0

Pr:       3

OCA:       1

Déf:       1

DrOb:       0

CompEx:      2
DispProc:

                   4
MA:                    2

DispTrans:
                   0

Ann:                    0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   2
€= 11
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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POST-SESSION.BUDG

O desenrolar dos trabalhos das sessões plenárias é definido de acordo com a ordem do dia definitiva. O quadro infra contém informações relativas às declarações e comunicações das
outras instituições e à aprovação dos relatórios relacionados com a actividade orçamental, indicando, nomeadamente, o seguimento a dar a cada dossier e uma data de calendário.
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Actividade orçamental

Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Projecto de orçamento 2002

Autor: Conselho
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: �/�
processo/etapa: BUD

Decisão: �/�
data: �/�

Conselho: Vande Lanotte 05/09/01
Comissão: �/�

destinatários: �/�

Processo orçamental 2002 1ª leitura do
Projecto de
orçamento OUT
II-01
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POST-SESSION.CTRL

O desenrolar dos trabalhos das sessões plenárias é definido de acordo com a ordem do dia definitiva. O quadro infra contém informações relativas às declarações e comunicações das
outras instituições e à aprovação dos relatórios não legislativos, indicando, nomeadamente, o seguimento a dar a cada dossier e uma data de calendário.



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 71

Boletim 22.10.2001 - PT - PE 305.000

Controlo Político

Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Governança europeia

autor: Comissão
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: �/�
processo/etapa: comunicação

Decisão: �/�
data: �/�

Conselho: �/�
Comissão: Prodi 04/09/01

destinatários: �/�

Apresentação do Livro Branco e desenvolvimento dos cinco princípios:
abertura, participação, responsabilização,eficácia e coerência

Processo em
curso

Conferência de Bona sobre o clima

autor: Comissão
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: B5-0539/2001
processo/etapa: decl. com debate

Decisão: RC aprovada
data: 06/09/01

Conselho: �/�
Comissão:Wallström 04/09/01

destinatários: CSL, COM, governos
e parlamentos dos E-M, secretariado
da Convenção-quadro das Nações
Unidas sobre as mudanças climáticas

Propostas concretas de directiva sobre os mecanismos flexíveis (regime de
troca dos direitos de emissão) com vista a reduzir as emissões de gazes
com efeito de estufa, bem como sobre o programa europeu relativo às
alterações climáticas e a elaboração de uma legislação relativa às emissões
de CO2 de todos os tipos de veículos;
Comunicação com base no programa europeu relativo às alterações
climáticas; calendário: logo que possível.

Final de 2001

não especificado

Situação no Médio Oriente

autor: Conselho, Comissão
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: �/�
processo/etapa: decl.

Decisão: �/�
data: �/�

Conselho:Neyts-Uytebroeck
04/09/01
Comissão: Patten 04/09/01

Destinatários: �/�

Relatório de seguimento e enumeração das medidas-iniciativas tomadas não especificado
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Conclusões da reunião do G8 em
Génova

autor: Conselho, Comissão
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: �/�
processo/etapa: decl.

Decisão: �/�
data: �/�

Conselho:Neyts-Uytebroeck
05/09/01
Comissão: Vitorino 05/09/01

destinatários: �/�

Relatório de acompanhamento e de informação sobre as conclusões do
Conselho JAI de 13-07-01

não especificado

Pedido de adesão da Estónia à União
Europeia e o estado das negociações

autor: comAFET
ref. do dossier: 1997/2177
doc/Sessão: A5-0251/2001
processo/etapa: COS

Decisão: resol. aprovada com Alt.
data: 05/09/01

Conselho: �/�
Comissão:Verheugen 04/09/01

destinatários:CSL, COM,
parlamentos dos E-M, Governo e
Parlamento da Estónia

Análise crítica com base nos critérios de Copenhague (critérios políticos e
económicos, critérios ligados ao acervo);
Necessidade de maior flexibilidade no que respeita à dimensão dos
projectos a financiar a título do programa ISPA;
Oposição firme contra todas as tentativas de definição de novos critérios a
que os países candidatos devessem obedecer;
Participação plena da Estónia na política externa e de segurança comum

calendário das
negociações

Pedido da Letónia de adesão à União
Europeia e o estado das negociações

autor: comAFET
ref. do dossier: 1997/2176
doc/Sessão: A5-0252/2001
processo/etapa: COS

Decisão: resol. aprovada
Data: 05/09/01

Conselho: �/�
Comissão:Verheugen 04/09/01

Destinatários: CSL, COM,
parlamentos dos E-M, Governo e
Parlamento da Letónia

Análise crítica com base nos critérios de Copenhague (critérios políticos e
económicos, critérios ligados ao acervo)
Aceleração do processo de aplicação do programa SAPARD;
Acompanhamento atento da aplicação das novas propostas do Livro
Branco da Comissão sobre a segurança alimentar;
Participação no novo programa de acção comunitário no domínio da saúde
pública, lançado em  2000

calendário das
negociações
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Pedido de adesão da Lituânia à
União Europeia e o estado das
negociações

autor: comAFET
ref. do dossier: 1997/2178
doc/Sessão: A5-0253/2001
processo/etapa: COS

Decisão: resol. aprovada
Data: 05/09/01

Conselho: �/�
Comissão:Verheugen 04/09/01

Destinatários:CSL, COM,
parlamentos dos E-M, Governo e
Parlamento da Lituânia

Análise crítica com base nos critérios de Copenhague (critérios políticos e
económicos, critérios ligados ao acervo)
Aceleração do processo de aplicação do programa SAPARD;
Definição de um plano estratégico global a nível nacional e regional para a
restruturação da região da central nuclear de Ignalina

calendário das
negociações

Pedido de adesão da Polónia à União
Europeia e o estado das negociações

autor: comAFET
ref. do dossier: 1997/2174
doc/Sessão: A5-0254/2001
processo/etapa: COS

Decisão:resol. aprovada com Alt.
Data: 05/09/01

Conselho: �/�
Comissão:Verheugen 04/09/01

Destinatários:CSL, COM,
parlamentos dos E-M, Governo e
Parlamento polacos

Procura de um acordo de compromisso sobre a participação na política
agrícola comum com base na proposta de escalonamento no tempo dos
pagamentos directos;
Concluir o processo de liberalização dos capitais a longo prazo, incluindo
os movimentos de fundos destinados à aquisição de bens imobiliários;
Aplicação do acervo comunitário no domínio dos transportes,
designadamente em matéria de acesso ao mercado, de legislação social e
de segurança, bem como de taxas e direitos rodoviários

Calendário das
negociações

Pedido de adesão da República
Checa à União Europeia e o estado
das negociações

autor: comAFET
ref. do dossier: 1997/2180
doc/Sessão: A5-0255/2001
processo/etapa: COS

Decisão:resol. aprovada com Alt.
data: 05/09/01

Conselho:�/�
Comissão:Verheugen 04/09/01

Destinatários:CSL, COM,
parlamentos dos E-M, Governo e
Parlamento checos

Análise crítica com base nos critérios de Copenhague (critérios políticos e
económicos, critérios ligados ao acervo)
Participação no programa LIFE;
Criação dos mecanismos necessários para assegurar uma ligação afectiva
com o Sistema de alerta rápido da Comunidade - Autoridade alimentar
europeia;
Opção zero, nomeadamente na medida em que continue a ter-se
conhecimento de problemas ligados a defeitos de construção nas secções
nuclear e não nuclear da central de Temelin

Calendário das
negociações
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Pedido da Eslováquia de adesão à
União Europeia e o estado de
negociações

autor: comAFET
ref. do dossier: 1997/2173
doc/Sessão: A5-0256/2001
processo/etapa: COS

Decisão:resol. aprovada com Alt.
data : 05/09/01

Conselho: �/�
Comissão:Verheugen 04/09/01

Destinatários:CSL, COM,
parlamentos dos E-M, Governo e
Parlamento da Eslováquia

Análise crítica com base nos critérios de Copenhague (critérios políticos e
económicos, critérios ligados ao acervo)
Participação no novo programa de acção comunitário no domínio da saúde
pública, lançado em  2000
Relatório OLAF relativo à suspeita de desvio de fundos comunitários
(PHARE et ISPA); e avaliação pela Comissão e pelo Governo eslovaco de
todos os prejuízos causados no orçamento comunitário e das medidas
tomadas a fim de remediar tal situação;
Criação dos mecanismos necessários para assegurar uma ligação afectiva
com o Sistema de alerta rápido da Comunidade - Autoridade alimentar
europeia;
Encerramento e desmantelamento dos reactores 1 e 2 da central nuclear de
Bohunice V1 e modernização de Bohunice V2 e melhoria da segurança
nas unidades  1 e 2 da central de Mochovce

Calendário das
negociações

Pedido de adesão da Hungria à União
Europeia e o estado das negociações

autor: comAFET
ref. do dossier: 1997/2175
doc/Sessão: A5-0257/2001
processo/etapa: COS

Decisão: resol. aprovada com Alt.
Data : 05/09/01

Conselho: �/�
Comissão:Verheugen 04/09/01

Destinatários:CSL, COM,
parlamentos dos E-M, Governo e
Parlamento húngaros

Revisão com vista a que o número de deputados deste país seja de vinte e
dois;
Medidas enérgicas de luta contra o tráfico de seres humanos e contra a
prostituição infantil;
Supressão do Código Penal das disposições discriminatórias contra
homens e mulheres homosexuais;
Necessidade de criar as estruturas administrativas necessárias à aplicação
da PAC, nomeadamente nos sectores veterinário e fitossanitário

Calendário das
negociações

Pedido de adesão da Bulgária à
União Europeia e o estado das
negociações

autor: comAFET
ref. do dossier: 1997/2179
doc/Sessão: A5-0258/2001
processo/etapa: COS

Decisão:resol. aprovada com Alt.
data: 05/09/01

Conselho:�/�
Comissão:Verheugen 04/09/01

Destinatários:CSL, COM,
parlamentos dos E-M, Governo e
Parlamento búlgaros

Análise crítica com base nos critérios de Copenhague (critérios políticos e
económicos, critérios ligados ao acervo)
Criação dos mecanismos necessários para assegurar uma ligação afectiva
com o Sistema de alerta rápido da Comunidade - Autoridade alimentar
europeia;
Aplicação de um sistema de informação nacional conforme com as normas
do sistema de informação Schengen (SIS) no âmbito da luta contra a
criminalidade organizada;
Aplicação desde já das disposições de execução da lei de protecção das
crianças e fornecimento de informações sobre a situação das crianças nos
orfanatos do país

calendário das
negociações
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Pedido de adesão da Roménia à
União Europeia e o estado das
negociações

autor: comAFET
ref. do dossier: 1997/2172
doc/Sessão:  
processo/etapa: COS

Decisão:resol. aprovada com Alt.
data: 05/09/01

Conselho: �/�
Comissão:Verheugen 04/09/01

Destinatários:CSL, COM,
parlamentos dos E-M, Governo e
Parlamento romenos

Análise crítica com base nos critérios de Copenhague (critérios políticos e
económicos, critérios ligados ao acervo);
Exame dos seguintes capítulos: minorias, direitos da criança, controlo nas
fronteiras (restrições em matéria de vistos e segurança interna),
contribuição da Roménia para a estabilidade regional

calendário das
negociações

Pedido de adesão da Eslovénia à
União Europeia e o estado das
negociações

autor: comAFET
ref. do dossier: 1997/2181
doc/Sessão: A5-0260/2001
processo/etapa: COS

Decisão:resol. aprovada com Alt.
data: 05/09/01

Conselho: �/�
Comissão:Verheugen 04/09/01

DestinatáriosCSL, COM,
parlamentos dos E-M, Governo e
Parlamento eslovenos

Aceleração da privatização dos principais bancos em Ljubljana e Maribor;
Criação dos mecanismos necessários para assegurar uma ligação afectiva
com o Sistema de alerta rápido da Comunidade - Autoridade alimentar
europeia;
Favorecimento de iniciativas e projectos no quadro do Corredor V, que
visam integrar no plano físico e socioeconómico as zonas transfronteiriças
UE-Eslovénia;
Participação no novo programa de acção comunitário no domínio da saúde
pública, lançado em  2000
Integração no quadro jurídico esloveno dos princípios do salário igual para
trabalho de igual valor, da igualdade de tratamento das mulheres e dos
homens em matéria de emprego, de trabalho e de formação profissional e
da conciliação da vida profissional com a familiar;
Adopção das medidas necessárias para evitar a existência de monopólios
no sector da distribuição da imprensa escrita

calendário das
negociações
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Pedido de adesão de Chipre à União
Europeia e o estado de adiantamento
das negociações

autor: comAFET
ref. do dossier: 1997/2171
doc/Sessão: A5-0261/2001
processo/etapa: COS

Decisão:resol. aprovada com Alt.
data: 05/09/01

Conselho: �/�
Comissão:Verheugen 04/09/01

Destinatários:CSL, COM,
parlamentos dos E-M, governo e
parlamento da República de Chipre,
Governo e Grande Assembleia
Nacional da República da Turquia

Introduzir a questão das pessoas desaparecidas na ordem do dia da
"próxima reunião com a Turquia";
Redução dos períodos transitórios no domínio do ambiente (adopção
integral do acervo comunitário) e definição dos objectivos a médio prazo;
Participação no novo programa de acção comunitário no domínio da saúde
pública, lançado em  2000;
Criação dos mecanismos necessários para assegurar uma ligação afectiva
com o Sistema de alerta rápido da Comunidade - Autoridade alimentar
europeia;
Reforço da capacidade administrativa e jurídica a fim de aplicar
correctamente o acervo comunitário;
Apoio e desenvolvimento de todas as actividades bicomunitárias,
disponibilizando em muito maior  medida o financiamento de projectos
adequados;
Contactos entre o Parlamento Europeu, os representantes da comunidade
cipriota turca, a sociedade civil, os jornalistas e todos os partidos políticos
cipriotas turcos;
Reconhecimento -pela Turquia- da Resolução 1354/01 do Conselho de
Segurança das Nações Unidas relativa à extensão por um período de seis
meses do mandato da UNFICYP

calendário das
negociações

Pedido de adesão de Malta à União
Europeia e o estado das negociações

autor: comAFET
ref. do dossier: 1999/2029
doc/Sessão: A5-0262/2001
processo/etapa: COS

Decisão:resol. aprovada com Alt.
data: 05/09/01

Conselho: �/�
Comissão:Verheugen 04/09/01

Destinatários:CSL, COM,
parlamentos dos E-M, governo e
parlamento malteses

Análise crítica com base nos critérios de Copenhague (critérios políticos e
económicos, critérios ligados ao acervo);
Preparação de uma legislação de aplicação plena das medidas "Erica" 1 et
2, incluindo a instalação de registadores de dados de viagens nos navios
malteses;
Adopção das estratégias de integração das minorias;
Aplicação adequada do acervo comunitário no domínio da protecção da
natureza;
Apresentação, logo que possível, da posição negocial de Malta sobre o
sector da agricultura;
Ajuda financeira e técnica necessária à modernização da administração.

calendário das
negociações
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Processo de alargamento na União
Europeia

autor: comAFET
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: B5-0538/2001
processo/etapa: QUO CSL

Decisão:resol. aprovada com Alt.
data: 05/09/01

Conselho:Neyts-Uytebroeck
04/09/01
Comissão:Verheugen 04/09/01

destinatários:CSL, COM,
parlamentos dos E-M e governos dos
países candidatos

Transmissão regular dos dados actualizados sobre o custo financeiro do
alargamento até 2006 em função da evolução das negociações de adesão;
Ajuda financeira suficiente para ajudar os países candidatos a alinhar
integralmente os seus procedimentos e metodologias estatísticas pelas
normas comunitárias;
Medidas de acompanhamentos transfronteiras especiais com vista a
compensar os efeitos da livre circulação dos trabalhadores e dos serviços
no mercado de trabalho;
Acompanhamento atento da aplicação das novas propostas do Livro
Branco da Comissão sobre a segurança alimentar;
Ligação do processo de alargamento à aplicação efectiva de instrumentos
tendentes a prevenir e combater todas as formas de tráfico de mulheres.

calendário das
negociações

25 anos de aplicação da legislação
comunitária a favor da agricultura
nas regiões de montanha

autor: comAGRI
ref. do dossier: 2000/2222
doc/Sessão: A5-0277/2001
processo/etapa: INI

Decisão:resol. Aprovada com Alt.
data: 06/09/01

Conselho: �/�
Comissão:Fischler 06/09/01

destinatários: CSL, COM, países
interessados

Comunicação que expõe o ponto de vista e as acções da UE na perspectiva
do ano de 2002, proclamado Ano Internacional das Montanhas pelas
Nações Unidas;
Estratégia global da UE para o desenvolvimento duradouro das regiões de
montanha na UE e nos países candidatos;
Transferência gradual da ajuda financeira da UE à agricultura em favor do
segundo pilar da política agrícola (desenvolvimento do espaço rural)

não especificado

Cooperação cultural na União
Europeia

autor: comCULT
ref. do dossier: 2000/2323
doc/Sessão: A5-0281/2001
processo/etapa: INI

Decisão:resol. Aprovada com Alt.
Data: 05/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Reding 04/09/01

Destinatários: CSL, COM, governos
e parlamentos dos E-M e dos países
candidatos, Conselho da Europa

Proposta de decisão, com base no n° 5 do artigo 151° do Tratado;
Relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativo ao financiamento
das actividades culturais no âmbito das subvenções concedidas no âmbito
dos Fundos estruturais;
Criação de um observatório europeu da cooperação cultural;
Convocação de um segundo Fórum da cultura que redefina os valores, os
objectivos e as formas da cooperação cultural europeia;
Estudo sobre uma eventual aproximação, a nível comunitário, dos
princípios que regem o tratamento fiscal das obras de arte e do trabalho
artístico, no que se refere nomeadamente ao IVA

não especificado
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Ensino básico nos países em
desenvolvimento, no contexto da
sessão especial da Assembleia Geral
da ONU sobre as crianças que se
realizará em Setembro de 2001

autor: comDEVE
ref. do dossier: 2001/2030
doc/Sessão: A5-0278/2001
processo/etapa: INI

Decisão: resol. aprovada
data: 06/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Fischler 06/09/01

Destinatários:CSL,COM,
co-presidentes da Assembleia
paritária ACP-UE, secretariado da
UNGASS, UNICEF, UNESCO,
delegações nacionais junto da
Assembleia Geral das Nações
Unidas, SG das Nações Unidas,
Banco Mundial, FMI

Lançamento de uma iniciativa mundial sobre a educação, na linha dos
compromissos assumidos em Dakar;
Disponibilização dos recursos financeiros necessários mediante a
concessão de ajudas e a redução da dívida por forma a garantir que
nenhum governo empenhado em implementar um sistema de ensino
primário gratuito e de boa qualidade acessível a todos o não faça por falta
de recursos;
Proposta de directiva relativa tendo em vista desligar a ajuda destinada ao
sector do ensino do fornecimento de bens e  serviços no âmbito dos
programas de ajuda europeus

não definido

Estado de aplicação da directiva
relativa à instituição de um Conselho
de Empresa Europeu ou de um
procedimento de informação e
consulta dos trabalhadores nas
empresas ou grupos de empresas de
dimensão comunitária destinados a
informar e a consultar os
trabalhadores

autor: comEMPL
ref. do dossier: 2000/2214
doc/Sessão: A5-0282/2001
processo/etapa: COS

Decisão:resol. aprovada com Alt.
data: 04/09/01

Conselho: �/�
Comissão:Bolkestein 03/09/01

destinatários: CSL, COM, parceiros
sociais

Revisão da Directiva 94/45/CE ; calendário: a breve trecho
Sancionar as empresas que violem os compromissos ou as obrigações
decorrentes da Directiva 94/45/CE;
Constituição dos conselhos de empresa a nível mundial;

A breve trecho
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Situação no Zimbabué

autor: Grupos políticos
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: B5-0549/2001
processo/etapa: debate sobre
questões actuais

Decisão: RC aprovada com AM
data: 06/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Lamy 06/09/01

destinatários: CSL, COM, E-M da
UE, Estados candidatos, Governo e
Parlamento do Zimbabué, SG das
Nações Unidas, Assembleia
parlamentar mista ACP-UE, SG da
SADC, SG da OUA, SG da
Comonwealth, Presidente do Banco
Mundial e do BEI

Convite ao Governo francês a aderir à orientação seguida  pelos outros
Estados-Membros da União Europeia no sentido de reduzir ou suspender
os seus compromissos financeiros no  Zimbabué;
Medidas concretas com vista a pressionar o Presidente Mugabe e a
empreender uma acção comum neste sentido no próximo Conselho
"Assuntos gerais" de 8 de Outubro de 2001;
Medidas necessárias para suspender o Zimbabué do Comonwealth até que
o Estado de direito seja restabelecido

não especificado

Febre aftosa

autor: Grupos políticos
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: B5-0548/2001
processo/etapa: debate sobre
questões actuais

Decisão: RC aprovada
data: 06/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Lamy 06/09/01

Destinatários: CSL, COM

Apresentação de uma declaração que trate as seguintes questões:
duração da febre aftosa no Reino Unido; não recurso à vacinação de
emergência; medidas de prevenção e controlo dos riscos de contágio no
território da UE, bem como nas fronteiras externas; progressos realizados
na preparação de novos testes e de vacinas com marcador; custos directos,
relação custo-vantagens das diversas estratégias de luta contra a epizootia
e o impacto orçamental

não especificado

Situação na Mauritânia

autor: Grupos políticos
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: B5-0545/2001
processo/etapa: debate - Direitos do
Homem

Decisão: RC aprovada
data: 06/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Lamy 06/09/01

destinatários: CSL, COM, Governo
da Mauritânia, SG das Nações
Unidas, co-presidentes da Assembleia
parlamentar paritária ACP/UE

Libertação imediata e incondicional do Sr. Melainine e dos dois outros
membros da FPM;
presença de observadores internacionais, incluindo uma delegação de
membros do Parlamento Europeu, aquando das próximas eleições;
abertura de consultas com a Mauritânia nos termos do processo previsto no
artigo 96° do Acordo de Cotonu

não especificado
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Situação no Togo

autor: Grupos políticos
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: B5-0546/2001
processo/etapa: debate - Direitos do
Homem

Decisão: RC aprovada
data: 06/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Lamy 06/09/01

Destinatários: COM, CSL ACP-UE,
Governo togolês

Libertação imediata e incondicional de Yawovi Agboyibo; organização, o
mais rapidamente possível, de eleições legislativas livres e transparentes;
acompanhamento das eleições com a presença de observadores do
Parlamento Europeu

não especificado

Camboja

autor: Grupos políticos
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: B5-0558/2001
processo/etapa: debate - Direitos do
Homem

Decisão: RC aprovada
data: 06/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Lamy 06/09/01

destinatários: CSL, COM, Nações
Unidas, ANASE, Governo e
Parlamento cambojano

Medidas imediatas para pôr cobro à violência;
prolongamento do período de recenseamento eleitoral;
envio de uma missão de observadores da União Europeia para acompanhar
as eleições;
criação de um programa de educação dos eleitores e de formação dos
agentes eleitorais e dos candidatos dos partidos

não especificado

Refugiados afegãos ao largo da costa
da Austrália

autor: Grupos políticos
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: B5-0559/2001
processo/etapa: debate - Direitos do
Homem

Decisão: RC aprovada com AM
data: 06/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Lamy 06/09/01

Destinatários: CSL, COM ,
governos da Austrália, da Noruega,
de Nauru, da Nova Zelândia e da
Indonésia, SG das Nações Unidas

Medidas necessárias com vista a instituir a obrigação, para os Estados
costeiros, de ajudar os náufragos e velar por que estes sejam tratados de
acordo com os procedimentos previstos na Convenção das Nações Unidas
sobre o Estatuto dos Refugiados, de 28 de Julho de 1951;
abordar esta questão no âmbito das Nações Unidas procurando soluções
entre as quais poderia figurar uma partilha das responsabilidades entre os
Estados a nível regional e internacional

não especificado
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Situação em Angola

autor: Grupos políticos
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: B5-0544/2001
processo/etapa: debate - Direitos do
Homem

Decisão: RC aprovada
data: 06/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Lamy 06/09/01

Destinatários: CSL, COM, SG das
Nações Unidas, SG da União
Africana, E-M da UE, países
candidatos à adesão, Governo et
Parlamento angolano, Estados partes
no Acordo de Parceria de Cotonu e à
Unita

Convite à Presidência em exercício (BE) e aos ministros dos negócios
estrangeiros da União Europeia, bem como à Comissão, a darem
prioridade à solução desta crise que continua a dilacerar Angola;
reforço das acções conduzidas a fim de pôr termo ao fornecimento de
minas terrestres, de mísseis ar-ar e de outras armas

Presidência em
exercício (BE) do
Conselho

Minas terrestres antipessoal

autor: Grupos políticos
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: B5-0542/2001
processo/etapa: debate sobre
questões actuais

Decisão: RC aprovada
data: 06/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Lamy 06/09/01

destinatários: CSL, COM, governos
dos E-M da UE, SG das Nações
Unidas, Comité Internacional da Cruz
Vermelha, Comité da Campanha
Internacional para a Proibição das
Minas Terrestres, Assembleia
paritária ACP-UE, governos dos EU,
Federação Russa, República Popular
da China

Aumento de recursos destinados a programas humanitários de desminagem
e de sensibilização para a questão das minas, bem como de reabilitação das
vítimas das minas terrestres e de assistência a essas mesmas pessoas

Não especificado
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Seca na América Central

autor: Grupos políticos
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: B5-0547/2001
processo/etapa: debate sobre
questões actuais

Decisão: RC aprovada
data: 06/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Lamy 06/09/01

Destinatários: CSL, COM, governos
dos países da América Central,
Parlamento Centroamericano

Avaliação das consequências da seca e criação de mecanismos de ajuda de
emergência que contribuam para paliar a situação de fome

Processo
orçamental 2002

Décimo Sétimo Relatório anual da
Comissão sobre o controlo da
aplicação do direito comunitário -
1999

autor: comJURI
ref. do dossier: 2000/2197
doc/Sessão: A5-0250/2001
processo/etapa: COS

Decisão:resol. aprovada com Alt.
data: 04/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Kinnock 03/09/01

destinatários: CSL, COM, CdJ,
governos e parlamentos dos E-M

Avaliação dos dados estatísticos contidos no relatório anual;
simplificação do direito comunitário mediante a iniciativa SLIM;
redefinição do funcionamento da apreciação das petições e das respectivas
modalidades;
reflexão aprofundada sobre as consequências do alargamento na eficácia
do actual sistema de transposição das directivas e  controlo da sua
aplicação;
apresentação de propostas com vista à imposição automática de sanções
aos Estados-Membros que não transponham a legislação comunitária de
forma adequada;
publicação de um balanço sobre a observância do direito comunitário

 não especificado

Reforma da Comissão

autor: comJURI, comBUDG
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: B5-0330/2001
processo/etapa: QUO COM

Decisão: �/�
data: �/�

Conselho: �/�
Comissão: Kinnock 03/09/01

Destinatários: �/�

Relatório de acompanhamento e enumeração das medidas - iniciativas
tomadas

Processo em
curso
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Papel da União na luta contra o
terrorismo

autor: comLIBE
ref. do dossier: 2001/2016
doc/Sessão: A5-0273/2001
processo/etapa: recomendação

Decisão:recomendação aprovada
data: 05/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Vitorino 05/09/01

Destinatários: CSL, COM, governos
e parlamentos

Decisão-quadro que institui regras mínimas relativas aos elementos
constitutivos das infracções penais e às sanções aplicáveis no domínio do
terrorismo;
decisão-quadro que institui a supressão dos processos formais de
extradição e a adopção do princípio de reconhecimento mútuo das decisões
penais;
decisão-quadro que institui medidas que regulam e garantem a execução
de um "mandado de busca e captura europeu";
instrumentos jurídicos pertinentes a fim de aproximar as legislações
nacionais em matéria de indemnização às vítimas dos crimes terroristas

não especificado

Estratégia para criar uma Sociedade
da Informação mais segura
reforçando a segurança das
infra-estruturas de informação e
lutando contra a cibercriminalidade

autor: comLIBE
ref. do dossier: 2001/2070
doc/Sessão: A5-0284/2001
processo/etapa: COS

Decisão: resol. aprovada com Alt.
Data: 06/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Liikanen 05/09/01

destinatários: CSL, COM

Recomendações relativas a:
Responsabilidade directa da Comunidade e da União;
necessidade de uma iniciativa international;
criação de um Fórum europeu da cibercriminalidade;
convocação de uma conferência de juristas dos Estados-Membros e dos
países candidatos para analisar as questões ligadas à cibercriminalidade e à
juridisdição da  Internet;
avaliação da eficácia do quadro regulamentar existente das directivas
95/46/CE e 97/66/CE

não especificado
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Deliberações da Comissão das
Petições no ano parlamentar
de 2000-2001

autor: comPETI
ref. do dossier: 2001/2010
doc/Sessão: A5-0236/2001
processo/etapa: INI

Decisão: resol. aprovada
data: 06/09/01

Conselho: �/�
Comissão: de Palacio 06/09/01

destinatários: CSL, COM, governos
e parlamentos dos E-M, às suas
Comissões de petições, ao Provedor
de Justiça Europeu e aos Provedores
de Justiça nacionais ou outros órgãos
análogos nos E-M

inscrição da questão do direito de petição dos cidadãos na ordem de
trabalhos do projecto de Convenção sobre o futuro da construção da União
Europeia;
estudar as modificações a introduzir ao ponto XVII do Anexo VI do
Regimento;
elaboração de um novo acordo interinstitucional que permita tratar com
maior eficácia e mais rapidamente as petições

Não especificado

Relatório especial do Provedor de
Justiça Europeu na sequência do
inquérito de iniciativa própria sobre a
existência e o acesso ao público, nas
diferentes instituições e organismos
comunitários, de um Código de Boa
Conduta Administrativa

autor: comPETI
ref. do dossier: 2000/2212
doc/Sessão: A5-0245/2001
processo/etapa: COS

Decisão: resol. Aprovada
data: 06/09/01

Conselho: �/�
Comissão: de Palacio 06/09/01

destinatários:CSL, COM, Provedor
de Justiça Europeu

modificações ao projecto do Provedor de Justiça Europeu;
proposta legislativa adequada relativa a um regulamento que estabeleça
um código de conduta administrativa, com base no artigo 308º do Tratado
CE

Não especificado
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Relatório de actividade anual do
Provedor de Justiça para o ano 2000

autor: comPETI
ref. do dossier: 2001/2043
doc/Sessão: A5-0208/2001
processo/etapa: COS

Decisão: resol. aprovada
data: 06/09/01

Conselho: �/�
Comissão: de Palacio 06/09/01

destinatários: Provedor de Justiça
Europeu, todas as instituições e
órgãos da UE, governos e
parlamentos, Provedores de Justiça
nacionais ou seus homólogos

Redução do tempo necessário ao tratamento das queixas;
cooperação com o Parlamento com vista ao novo acordo institucional a
celebrar com a Comissão e o Conselho para o tratamento das petições e
das queixas

Não especificado

Protecção dos passageiros dos
transportes aéreos na União Europeia

autor: comRETT
ref. do dossier: 2000/2299
doc/Sessão: A5-0249/2001
processo/etapa: COS

Decisão: resol. aprovada com Alt.
data: 05/09/01

Conselho: �/�
Comissão: de Palacio 04/09/01

destinatários: CSL, COM

propostas específicas sobre a melhor forma de divulgar a Carta dos
Direitos do Passageiro na Europa a fim de que possa ter a maior difusão
possível;
revisão das disposições relativas à sobre-reserva, à emissão de bilhetes e
atribuição de lugares aplicadas pelas companhias de transportes aéreos
com vista a normalizar os formulários de queixa em toda a União
Europeia;
propostas legislativas com vista a proibir que qualquer companhia de
transportes aéreos ou aeroporto da União Europeia cobre tarifas
suplementares a pessoas de mobilidade reduzida;
estudo independente sobre os eventuais riscos de saúde pública em que
incorrem os passageiros dos transportes aéreos que fazem voos de longo
curso, nomeadamente uma análise exaustiva da questão da trombose da
veia angular

Não especificado
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Existência de um sistema de
intercepção mundial das
conversações privadas e económicas
(sistema de intercepção ECHELON)

autor: comTEMP
ref. do dossier: 2001/2098
doc/Sessão:    
processo/etapa: INI

Decisão: resol. aprovada com Alt.
data: 05/09/01

Conselho:Neyts-Uytebroeck
05/09/01
Comissão: Liikanen 05/09/01

destinatários: CSL, COM, SG e
Assembleia parlamentar do Conselho
da Europa, governos e parlamentos
dos E-M e dos países candidatos, dos
E-U, da Austrália, da Nova Zelândia
e do Canadá.

Medidas a tomar nos seguintes domínios:
conclusão e modificação dos tratados internacionais em matéria de
protecção dos cidadãos e das empresas;
acção legislativa nacional em matéria de protecção dos cidadãos e das
empresas;
luta contra a espionagem económica;
aplicação do direito e controlo dessa aplicação;
protecção dos cidadãos e das empresas

não especificado
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Passagem das fronteiras externas e o
desenvolvimento da cooperação
Schengen

autor: comLIBE
ref. do dossier: 2000/2015
doc/Sessão: A5-0233/2001
processo/etapa: COS

Decisão: resol. aprovada com Alt.
data: 20/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Reding 20/09/01

destinatários: CSL, COM,
Autoridade de controlo comum de
Schengen.

Funcionamento do sistema de informação Schengen em conformidade com
a Carta dos Direitos Fundamentais da UE;
participação do Reino Unido e da Irlanda no acervo comunitário e
apresentação do calendário previsto para as modificações jurídicas e
técnicas requeridas;
substituição das disposições de Schengen sobre a confidencialidade dos
documentos pelas que regem o direito de acesso do público aos
documentos;
relatório anual sobre as medidas adoptadas no domínio da liberdade, da
segurança e da justiça;
criação, no quadro COSAC, de um grupo de trabalho responsável pelas
iniciativas relativas ao espaço de liberdade, de segurança e de justiça;
plena participação do Parlamento no debate sobre as medidas que visem
colmatar as lacunas no domínio da cooperação policial;
instrumento juridicamente vinculativo em matéria de protecção dos dados
a aplicar no âmbito do terceiro pilar que ofereça garantias equivalentes às
disposições da Directiva 95/46/CE;
emissões de normas, procedimentos, competências uniformes e de um
orçamento separado para o funcionamento de um órgão único de controlo
no que respeita às actividades no âmbito das três convenções (Schengen,
Europol e emprego da informática no domínio das alfândegas);
gestão do sistema de informação de Schengen por um órgão distinto
financiado a partir do orçamento comunitário;

não especificado
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Relatório da Comissão relativo ao
11º Relatório Anual sobre os Fundos
Estruturais (1999)

autor: comRETT
ref. do dossier: 2001/2057
doc/Sessão: A5-0247/2001
processo/etapa: COS

Decisão: resol. aprovada com Alt.
Data: 20/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Barnier 19/09/01

destinatários: CSL, COM,
parlamentos dos E-M

participação das PME como orientação prioritária e finalidade dos Fundos
estruturais;
simplificação da programação dos Fundos Estruturais e ajuda às
administrações nacionais a adaptar-se à nova regulamentação mediante
uma política de informação activa;
intensificação da aplicação de medidas conjuntas que associem
desenvolvimento territorial e emprego;
aplicação conjunta dos Fundos estruturais e do Fundo de coesão a favor do
equilíbrio territorial interno dos Estados elegíveis e análise aprofundada da
sua eficácia;
aplicação de medidas especificamente destinadas a paliar a forte
precaridade do emprego, particularmente do emprego feminino;
apresentação, nos relatórios anuais sobre os Fundos estruturais, dos dados
repartidos por sexo no que respeita ao impacto das intervenções destinadas
à integração das mulheres e dos homens no mercado de trabalho, à
educação e à formação profissional, às mulheres empresárias e à
conciliação entre a vida familiar e a vida profissional;
definição de uma política de coesão para o período após 2006;
relatório pormenorizado sobre as acções financiadas a título dos Fundos
estruturais no sector da pesca no período 1994-1999, bem como estudo
sobre a situação socioeconómica das regiões de pesca da União Europeia;
lista das medidas destinadas ao cumprimento do princípio da
adicionalidade;
associação activa do Parlamento no processo de avaliação da execução das
dotações;

não especificado

quanto antes
em 2002

quanto antes
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Relatório Anual da Comissão 1999
sobre o Fundo de Coesão

autor: comRETT
ref. do dossier: 2001/2058
doc/Sessão: A5-0248/2001
processo/etapa: COS

Decisão: resol. aprovada com Alt.
data: 20/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Barnier 19/09/01

destinatários: CSL, COM

melhoria do processo quanto à simplificação do Fundo de coesão;
estudo das causas da discrepância entre a eficácia e o resultado do Fundo
de coesão nos diferentes Estados-Membros elegíveis;
associação activa do Parlamento no processo de avaliação da execução das
dotações;
maior rigor na avaliação do impacto ambiental nos projectos financiados
mediante o Fundo de coesão;
reforço do papel do Parlamento no que se refere ao respeito do código de
conduta sobre a execução das políticas estruturais, como acordado com a
Comissão em 1999;
melhoria da informação sobre a avaliação dos projectos;

não especificado

Relatório sobre salário igual para
trabalho de igual valor

autor: comRETT
ref. do dossier: 2000/2312
doc/Sessão: A5-0275/2001
processo/etapa: INI

Decisão: resol. aprovada
data: 20/09/01

Conselho: �/�
Comissão:Diamantopoulou 19/09/01

destinatários: CSL, COM, governos
dos E-M., parceiros sociais

elaboração de uma estratégia de política global a fim de pôr cobro à
desigualdade de remuneração entre os sexos

não especificado
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Relatório sobre o assédio no local de
trabalho

autor: comEMPL
ref. do dossier: 2001/2339
doc/Sessão: A5-0283/2001
processo/etapa: INI

Decisão: resol. aprovada
data: 20/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Diamantopoulou
19/09/01

destinatários: CSL, COM, Fundação
Europeia para a melhoria das
condições de vida e de trabalho,
Agência Europeia para a saúde e a
segurança no local de trabalho.

aplicação de uma acção a longo prazo, sistemática e preventiva - com vista
nomeadamente a lutar contra o assédio moral no trabalho;
inclusão de indicadores quantitativos relativos ao assédio moral no
trabalho nos indicadores relativos à qualidade do emprego;
clarificação ou alargamento do campo de aplicação da directiva-quadro
para a saúde e a segurança no trabalho ou elaboração de uma nova
directiva-quadro como instrumento jurídico destinado a lutar contra o
assédio;
debate sobre as modalidades de apoio a redes ou organizações voluntárias
contra o assédio;
Livro Verde contendo uma análise detalhada da situação relativa ao
assédio moral no trabalho nos Estados-Membros;
programa de acção relativo às medidas de dimensão comunitária contra o
assédio moral no trabalho; o programa de acção deveria incluir um
calendário;

não especificado

Conselho Europeu
de Laeken

Março 2002

Outubro 2002

Relatório sobre as mutilações
genitais femininas

autor: comFEMM
ref. do dossier: 2001/2035
doc/Sessão: A5-0285/2001
processo/etapa: INI

Decisão: resol. aprovada com Alt.
data : 20/09/01

Conselho: �/�
Comissão: Diamantopoulou
19/09/01

destinatários: CSL, COM, governos
dos E-M. e dos países ACP

estratégia integral com vista a eliminar a prática das mutilações genitais
femininas na UE;
campanha de sensibilização a fim de maximizar o impacto da legislação
existente e, na sua ausência, promover a elaboração e a adopção de uma
legislação desse tipo;
adopção das medidas a título do artigo 13° do Tratado CE;
medidas relativas à concessão de autorizações de estadia e à protecção das
vítimas desta prática e reconhecimento do direito de asilo às mulheres,
raparigas e crianças que corram o perigo de ser vítima de mutilações
genitais;
medidas adequadas com vista à inclusão da questão "acesso aos processos
de direito de asilo para as mulheres ameaçadas de ser vítima de mutilações
genitais femininas" como questão prioritária na agenda da Assembleia
Geral das Nações Unidas de 2002;
exame de uma estratégia de luta contra as mutilações genitais femininas
nas discussões conduzidas com os países ACP;

não especificado

2002



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 91

Boletim 22.10.2001 - PT - PE 305.000

Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Conselho informal de 21/09/01:
Medidas contra o terrorismo

autor: Conselho
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: �/�
processo/etapa: declaração

Decisão: �/�
data: 19/09/01

Conselho: Neyts-Uyttebroeck
19/09/01
Comissão: Vitorino 19/09/01

destinatários: CSL, COM

relatório de acompanhamento e enumeração das medidas-iniciativas
tomadas

não especificado



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS92

Boletim 22.10.2001 - PT - PE 305.000

Decisões várias

Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Modificação do artigo 3° do Estatuto
do Provedor de Justiça

autor: comAFCO
ref. do dossier: 1999/2215
doc/Sessão: A5-0240/2001
processo/etapa: ACI

Decisão: resol. aprovada
data: 06/09/01

Conselho: �/...
Comissão:de Palacio  06/09/01

destinatários: CSL, COM

modificação do artigo 3º, nº 2 da Decisão de 9 de Março de 1994, artigo
195, nº 4 do TCE -

Processo em
curso

Desenvolvimento rural no quadro da
Agenda 2000: balanço provisório na
União Europeia e nos países
candidatos

autor: comAGRI
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: �/�
processo/etapa: Consulta CES

Decisão:consulta aprovada
data: 03/09/01

Conselho: sem debate
Comissão: sem debate

Destinatários: CES

pedido de consulta do CES
(artigo 52º do Regimento)

Março 2002
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Balanço intermédio das organizações
comuns de mercado no âmbito da
Agenda 2000

autor: comAGRI
ref. do dossier: �/�
doc/Sessão: �/�
processo/etapa: Consulta CES

Decisão:consulta aprovada
data: 03/09/01

Conselho: sem debate
Comissão: sem debate

destinatários: CES

pedido de consulta do CES
(artigo 52º do Regimento)

Março 2002
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POST-SESSION.IMPACT

Os actos legislativos são apresentados, analisados e aprovados nos termos das disposições pertinentes dos Tratados. Nos termos do acordo celebrado em 17 de Novembro de 1994 entre o
Parlamento Europeu e a Comissão, esta comunica o seguimento dado aos textos aprovados em sessão plenária. Esse "seguimento dado" é objecto de uma comunicação em sessão
plenária.

O impacto - nível de aceitação das alterações legislativas é avaliado com base na grelha de análise tal como apresentada na POST-SESSION.leg. O nível de aceitação para cada domínio
visado pelas alterações adoptadas varia entre 0%  e 100%. Um nível = 100%  indica a aceitação total das alterações legislativas aprovadas pelo Parlamento.

Tendo em conta os prazos estabelecidos para cada instituição implicada no processo legislativo, o quadro que contém informações sobre o seguimento dado pela Comissão visa os textos
legislativos aprovados pelo Parlamento durante o período de sessões nº 2 O que visa os textos definitivos refere-se aos textos cuja fase de adopção está concluída e que se encontram
publicados na série JO L.
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Seguimento dado pela Comissão

Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier
estrutura-tipo assunto

Observações sobre o seguimento do
processo

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à organização do tempo de trabalho das
pessoas que exercem a título profissional
actividades móveis de transporte rodoviário

relator:
comPARL: EMPL
ref.dossier:1998/0319
doc/Sessão:A5-0196/2001
processo/etapa: COD ***II
data de adopção:

Título: 10%                
Preâmb:15%
Assunto:47,22%
Déf:10%
Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:42%
Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas: não foi objecto de Alt.

Transit: não foi objecto de Alt.

Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 35%
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 35,29%

nível global de aceitação
das amLEG: 35,25%

No seu parecer, a Comissão terá em conta as
amLEG do PE que têm o seu apoio. Pode,
em especial,  procurar-se um compromisso
relativamente aos condutores independentes
e ao trabalho nocturno. Não é de pôr de parte
a hipótese de um processo de conciliação.

Decisão-quadro do Conselho relativa à luta
contra a exploração sexual de crianças e a
pornografia infantil

relator:
comPARL: LIBE
ref.dossier:2001/0025
doc/Sessão:A5-0206/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:100% 
Assunto:55,88%
Déf:100%
Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:10%
Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas:13,75%
Transit: não foi objecto de Alt.

Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�=  100%
ΑΩ-= 10%
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 40,94%

nível global de aceitação
das amLEG: 41,76%

A apreciação deste dossier pelos grupos de
trabalho no seio do Conselho, iniciada
durante a Presidência (SV), prossegue sob a
Presidência em exercício (BE). Actualmente,
não pode afirmar-se que estão reunidas as
condições para obtenção de um acordo.
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Regulamento do Conselho relativo à celebração
do Protocolo que fixa, para o período
compreendido entre 28 de Fevereiro de 2001 e 27
de Fevereiro de 2004, as possibilidades de pesca
e a contrapartida financeira previstas no Acordo
entre a Comunidade Económica Europeia e a
República Federal Islâmica das Comores
respeitante à pesca ao largo das Comores

relator:
comPARL: PECH
ref.dossier:2001/0088
doc/Sessão:A5-0192/2001
processo/etapa:CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:0%
Assunto:: não foi objecto de Alt.

Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:0%
Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas: não foi objecto de Alt.

Transit: não foi objecto de Alt.

Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= não foi objecto de Alt.
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= 0%
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 0%

nível global de aceitação
das amLEG: 0%

A Comissão não tenciona apresentar uma
proposta de modificação. A adopção pelo
Conselho havia sido prevista como ponto
"A" no Conselho "Assuntos Económicos e
Financeiros" de 10 de Julho de 2001.
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Regulamento do Conselho que derroga a
determinadas disposições do Regulamento (CE)
nº 2792/1999 que define os critérios e condições
das acções estruturais no sector das pescas

relator:
comPARL: PECH
ref.dossier:2001/0035
doc/Sessão:A5-0190/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb: não foi objecto de Alt.

Assunto:100%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec: não foi objecto de Alt.

Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas: não foi objecto de Alt.

Transit: não foi objecto de Alt.

Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 100%
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= não foi objecto de Alt.

nível global de aceitação
das amLEG: 100%

Por ocasião do Conselho "Pesca", de 18 de
Junho de 2001, a Comissão apresentou
oralmente (Fischler) a sua posição. Esse
mesmo Conselho havia previsto a adopção
da proposta em apreciação.
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Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CE) nº 2792/1999 do Conselho
que define os critérios e condições das acções
estruturais no sector das pescas

relator:
comPARL: PECH
ref.dossier:2000/0310
doc/Sessão:A5-0189/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:42%
Assunto:: não foi objecto de Alt.

Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec: não foi objecto de Alt.

Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas:20%
Transit:85%
Ann:20%

L= 0%
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 85%
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 33%

nível global de aceitação
das amLEG:  41,88%

A Comissão não tenciona apresentar uma
proposta modificada. Algumas amLEG do
PE têm um acolhimento favorável por parte
da Comissão, mas esta considera que
deveriam ser tidas em consideração aquando
de uma nova proposta de modificação do
referido regulamento.

Directiva do Conselho que altera a Directiva
91/630/CEE do Conselho relativa às normas
mínimas de protecção de suínos

relator:
comPARL: AGRI
ref.dossier:2001/0021
doc/Sessão:A5-0210/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:24%
Assunto:10,83%
Déf:0%
Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:32,50%
Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas:14,55%
Transit:80%
Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 43,57%
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= 0%
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 13,26%

nível global de aceitação
das amLEG:  19,68%

A Comissão não tenciona apresentar uma
proposta modificada. Foi obtido um acordo
político no seio do Conselho, no passado
mês de Junho,.
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Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) nº 1696/71 que estabelece
uma organização comum de mercado no sector
do lúpulo

relator:
comPARL: AGRI
ref.dossier:2000/0330
doc/Sessão:A5-0204/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:0%
Assunto:0%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec: não foi objecto de Alt.

Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas: não foi objecto de Alt.

Transit: não foi objecto de Alt.

Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 0%
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 0%

nível global de aceitação
das amLEG:  0%

A Comissão não tenciona apresentar uma
proposta de modificação. Foi obtido um
acordo político por unanimidade no
Conselho . O prémio de € 480/ha foi
mantido. A proposta deverá ser adoptada
como ponto "A" por ocasião de uma
próxima reunião do Conselho.

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CE) n° 1254/1999 que estabelece a
organização comum de mercado no sector da
carne de bovino

relator:
comPARL: AGRI
ref.dossier:2000/0317
doc/Sessão:A5-0197/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:10%
Assunto:: não foi objecto de Alt.

Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:10%
Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas: não foi objecto de Alt.

Transit: não foi objecto de Alt.

Ann: não foi objecto de Alt.

L= 0%
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= não foi objecto de Alt.
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 13,33%

nível global de aceitação
das amLEG: 10%

A Comissão não tenciona apresentar uma
proposta de modificação. Em 28 de Junho de
2001, a proposta foi adoptada pelo Conselho
como ponto "A".
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Regulamento do Conselho que estabelece
medidas específicas relativas a determinados
produtos agrícolas a favor das ilhas Canárias

relator:
comPARL: AGRI
ref.dossier:2000/0316
doc/Sessão:A5-0197/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:14,23%
Assunto:22,86%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:10%
Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas:15%
Transit: não foi objecto de Alt.

Ann:10%

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 10%
€= 13,67%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 18,44%

Nível global de aceitação
das amLEG:  16,25%

A Comissão não tenciona apresentar uma
proposta de modificação.Em 28 de Junho de
2001, a proposta foi adoptada pelo Conselho
como ponto "A".

Regulamento do Conselho que estabelece
medidas específicas relativas a determinados
produtos agrícolas a favor dos Açores e da
Madeira

relator:
comPARL: AGRI
ref.dossier:2000/0314
doc/Sessão:A5-0197/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:13,24%
Assunto:13,06%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:10%
Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas:11,90%
Transit: não foi objecto de Alt.

Ann:10%

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 10%
€= 10%
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 14,02%

nível global de aceitação
das amLEG:  12,46%

A Comissão não tenciona apresentar uma
proposta de modificação. Em 28 de Junho de
2001, a proposta foi adoptada pelo Conselho
como ponto "A".
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Regulamento do Conselho que estabelece
medidas específicas relativas a determinados
produtos agrícolas a favor dos departamentos
franceses ultramarinos

relator:
comPARL: AGRI
ref.dossier:2000/0313
doc/Sessão:A5-0197/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:10%
Assunto:20%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:10%
Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas:21,79%
Transit: não foi objecto de Alt.

Ann:10%

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 51,25%
€= 10%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 14,40%

nível global de aceitação
das amLEG:  16,71%

A Comissão não tenciona apresentar uma
proposta de modificação. Em 28 de Junho de
2001, a proposta foi adoptada pelo Conselho
como ponto "A".

Regulamento do Conselho que altera, no que diz
respeito às medidas de carácter estrutural, o
regulamento (CEE) n° 1601/92 que estabelece
medidas específicas relativas a determinados
produtos agrícolas a favor das ilhas Canárias

relator:
comPARL: AGRI
ref.dossier:2000/0309
doc/Sessão:A5-0195/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:35%
Assunto: 65%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec: não foi objecto de Alt.

Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas:75%
Transit:75%
Ann: não foi objecto de Alt.

L= 0%
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 65%

nível global de aceitação
das amLEG:  53%

A Comissão não tenciona apresentar uma
proposta de modificação. Em 28 de Junho de
2001, a proposta foi adoptada pelo Conselho
como ponto "A".
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Regulamento do Conselho que altera, no que diz
respeito às medidas de carácter estrutural, o
regulamento (CEE) n° 1600/92 que estabelece
medidas específicas relativas a determinados
produtos agrícolas a favor dos arquipélagos dos
Açores e da Madeira

relator:
comPARL: AGRI
ref.dossier:2000/0308
doc/Sessão:A5-0195/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:35%
Assunto:65%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec: não foi objecto de Alt.

Proced: não foi objecto de Alt.
  

Medidas:75%
Transit:75%
Ann: não foi objecto de Alt.

L= 0%
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 65%

nível global de aceitação
das amLEG:  53%

A Comissão não tenciona apresentar uma
proposta de modificação. Em 28 de Junho de
2001, a proposta foi adoptada pelo Conselho
como ponto "A".

Regulamento do Conselho que altera, no que diz
respeito às medidas de carácter estrutural, o
regulamento (CEE) n° 3763/91 que estabelece
medidas específicas relativas a determinados
produtos agrícolas a favor dos departamentos
franceses ultramarinos

relator:
comPARL: AGRI
ref.dossier:2000/0307
doc/Sessão:A5-0195/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:35%
Assunto:65%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec: não foi objecto de Alt.

Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas:75%
Transit:75%
Ann: não foi objecto de Alt.

L= 0%
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 65%

nível global de aceitação
das amLEG:  53%

A Comissão não tenciona apresentar uma
proposta de modificação. Em 28 de Junho de
2001, a proposta foi adoptada pelo Conselho
em 28 de Junho de 2001 como ponto "A".
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Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CE) nº 1259/1999 que estabelece
regras comuns para os regimes de apoio directo
no âmbito da política agrícola comum

relator:
comPARL: AGRI
ref.dossier:2000/0335
doc/Sessão:A5-0184/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:15%
Assunto:não foi objecto de Alt.
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec: não foi objecto de Alt.

Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas:20%
Transit: não foi objecto de Alt.

Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= não foi objecto de Alt.
€= 16,67%
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 20%

nível global de aceitação
das amLEG:  17,50%

A Comissão não tenciona apresentar uma
proposta de modificação. O Conselho AGRI,
de 19 de Junho de 2001, adoptou por
unanimidade esta proposta, que fixa o limite
em 1 250 €.

Directiva do Conselho relativa a medidas
comunitárias de luta contra a peste suína clássica

relator:
comPARL: AGRI
ref.dossier:2000/0214
doc/Sessão:A5-0143/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:20%
Assunto:24,71%
Déf:10%
Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:10%
Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas: não foi objecto de Alt.

Transit:10%
Ann:60%

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 10%
€= 10%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 24,81%

nível global de aceitação
das amLEG:  22,12%

Em 19 de Junho, a Presidência em exercício
(SV) apresentou ao Conselho AGRI uma
proposta que retoma a posição da Comissão
relativa às amLEG aprovadas pelo PE. Foi
obtido um acordo político sobre o texto
proposto. O texto, assim alterado, será
analisado como "ponto A" no Conselho logo
que estejam disponíveis todas as versões
linguísticas.
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Decisão do Conselho que estabelece um
mecanismo comunitário para a coordenação da
intervenção da protecção civil em casos de
emergência

relator:
comPARL: ENVI
ref.dossier:2000/0248
doc/Sessão:A5-0180/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:53,64%
Assunto:48,82%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:57,50%
Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas: não foi objecto de Alt.

Transit: não foi objecto de Alt.

Ann:72,50%

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= não foi objecto de Alt.
€= não foi objecto de Alt.
<=>= 56,25%
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 54,21%

nível global de aceitação
das amLEG:  54,40%

A Comissão apoiou oralmente as amLEG
que aceita perante o grupo técnico do
Conselho. O Conselho "Assuntos Internos",
de 29 de Maio de 2001, havia adoptado uma
abordagem comum que será revista com
base nas amLEG do PE.

Regulamento do Conselho que institui, por
ocasião da reforma da Comissão, medidas
especiais respeitantes à cessação definitiva de
funções de funcionários da Comissão das
Comunidades Europeias

relator:
comPARL: JURI
ref.dossier:2001/0027
doc/Sessão:A5-0194/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: 40%                
Preâmb:33%
Assunto:33,75%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:30%
Proced:não foi objecto de Alt.
Medidas: não foi objecto de Alt.

Transit: não foi objecto de Alt.

Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 30%
€= 23,33%
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= 30%
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 36%

nível global de aceitação
das amLEG:  33,50%

A Comissão tenciona apresentar uma
proposta modificada em Setembro de 2001.
Ver igualmente Debate na sessão de 3 de
Setembro de 2001 por ocasião da apreciação
da pergunta oral das comJURI e comBUDG,
doc B5-0330/2001.
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Directiva do Conselho que altera a Directiva
77/388/CEE tendo em vista simplificar,
modernizar e harmonizar as condições aplicáveis
à facturação em matéria de imposto sobre o valor
acrescentado

relator:
comPARL: ECON
ref.dossier:2000/0289
doc/Sessão:A5-0149/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:10%
Assunto:10%
Déf:10%
Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec: não foi objecto de Alt.

Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas:10%
Transit: não foi objecto de Alt.

Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 10%
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 10%

nível global de aceitação
das amLEG:  10%

A Comissão não tenciona apresentar uma
proposta modificada. Como solicitado por
ocasião do Conselho Europeu de Estocolmo,
importa chegar a um acordo sobre esta
proposta antes do final do ano (2001).
Realizaram-se já 4 reuniões técnicas no seio
do Conselho, prosseguindo os trabalhos sob
a Presidência em exercício (BE)

Decisão-quadro do Conselho relativa à luta
contra o tráfico de seres humanos

relator:
comPARL: LIBE
ref.dossier:2001/0024
doc/Sessão:A5-0183/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: 0%                
Preâmb:100%
Assunto:52,14%
Déf:10%
Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:13,33%
Proced: não foi objecto de Alt.
Medidas: 14,44%
Transit:não foi objecto de Alt.
Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�=  100%
ΑΩ-= não foi objecto de Alt.
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= 10%
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 42,78%

nível global de aceitação
das amLEG:  43,42%

O Conselho JAI de 28 de Maio de 2001
chegou a um acordo de princípio na
expectativa do parecer do PE. Por outro
lado, o Comissário Vitorino indicou, na
sessão plenária, que a Comissão não
tenciona apresentar uma proposta
modificada. Contudo, a Comissão
compromete-se, na sequência dos trabalhos,
a apoiar algumas das alterações do PE. Com
base nestas informações não é possível fazer
previsões quanto à adopção desta proposta.
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Decisão do Conselho relativa à concessão de uma
nova assistência financeira excepcional ao
Kosovo

relator:
comPARL: RETT
ref.dossier:2001/0045
doc/Sessão:A5-0209/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção:

Título: 60%                
Preâmb:35,71%
Assunto:75%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:47,50%
Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas:33,75%
Transit: não foi objecto de Alt.

Ann: não foi objecto de Alt.

L= 0%
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 53,33%
€= 20%
<=>= 20%
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 46,11%

nível global de aceitação
das amLEG:  75%

A Comissão não tenciona apresentar
formalmente uma proposta de modificação.
Apresentou oralmente a sua posição ao
Conselho em 18 de Junho de 2001.

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à instituição de um sistema comunitário
de acompanhamento, controlo e informação para
o tráfego marítimo

relator:
comPARL: RETT
ref.dossier:2000/0325
doc/Sessão:A5-0208/2001
processo/etapa: COD ***I
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:58,57%
Assunto:37,86%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig:não foi objecto de Alt.
Exec:45%
Proced:75%
Medidas:66,67%
Transit: não foi objecto de Alt.

Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 27,50%
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= 75%
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 52,86%

nível global de aceitação
das amLEG:  48,21%

A Comissão tenciona apresentar a sua
proposta modificada em Setembro de 2001.
Este dossier é susceptível de ser encerrado
em primeira leitura. Pode esperar-se uma
evolução rápida sob a actual Presidência em
exercício (BE).
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier
estrutura-tipo assunto

Observações sobre o seguimento do
processo

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que institui a Agência Europeia da
Segurança Marítima

relator:
comPARL: RETT
ref.dossier:2000/0327
doc/Sessão: A5-0205/2001
processo/etapa: COD ***I
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:80%
Assunto:66%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:55%
Proced:56%
Medidas: não foi objecto de Alt.

Transit: não foi objecto de Alt.

Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 80%
€= 80%
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= 77,50%
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 52,86%

Nível global de aceitação
Das amLEG:  59,74%

A Comissão tenciona ter em conta as
amLEG que acolhem o seu parecer favorável
na sua proposta modificada prevista para 1
de Setembro. O Conselho iniciou o exame
da proposta no passado mês de Julho.
Espera-se a posição comum do Conselho
para Dezembro próximo. A actual
Presidência em exercício (BE) atribui
carácter prioritário a este dossier.

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à comunicação de ocorrências na aviação
civil

relator:
comPARL: RETT
ref.dossier:2000/0343
doc/Sessão:A5-0203/2001
processo/etapa: COD ***I
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:90%
Assunto:78,57%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:90%
Proced:20%
Medidas: não foi objecto de Alt.

Transit: não foi objecto de Alt.

Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 20%
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 81,11%

nível global de aceitação
das amLEG:  75%

A proposta modificada da Comissão foi
prevista para, o mais tardar, o início de
Setembro de 2001. Actualmente a proposta
não figura no calendário da Presidência em
exercício (BE). Contudo, na sequência de
contactos com as autoridades belgas e tendo
em conta a natureza técnica do dossier, a
Presidência em exercício (BE) poderá incluir
a apreciação desta proposta na ordem do dia
na expectativa de chegar a uma posição
comum no Conselho do final do ano.
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier
estrutura-tipo assunto

Observações sobre o seguimento do
processo

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à constituição de um fundo de
compensação de danos causados pela poluição
por hidrocarbonetos em águas europeias e
medidas complementares

relator:
comPARL: RETT
ref.dossier:2000/0326
doc/Sessão:A5-0201/2001
processo/etapa: COD ***I
data de adopção:

Título:30%                 
Preâmb:73,50%
Assunto:34,09%
Déf:30%
Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:65%
Proced:30%
Medidas:50%
Transit: não foi objecto de Alt.

Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 53,33%
€= não foi objecto de Alt.
<=>= 30%
i-PE= 90%
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 47,14%

nível global de aceitação
das amLEG: 47,94%

A proposta modificada da Comissão está
prevista para Setembro/Outubro de 2001. A
prossecução do processo depende dos
esforços empreendidos para criar um
mecanismo semelhante a nível internacional.

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa aos inquéritos estatísticos destinados a
determinar o potencial de produção das
plantações de certas espécies de árvores de fruto

relator:
comPARL: AGRI
ref.dossier:2000/0291
doc/Sessão:A5-0182/2001
processo/etapa: COD ***I
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb: não foi objecto de Alt.

Assunto:79,50%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec: não foi objecto de Alt.

Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas: não foi objecto de Alt.

Transit: não foi objecto de Alt.

Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= não foi objecto de Alt.
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 79,50%

nível global de aceitação
das amLEG:  79,50%

A Comissão tenciona apresentar em breve a
sua proposta modificada. O acto não é
susceptível de ser concluído em primeira
leitura.
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier
estrutura-tipo assunto

Observações sobre o seguimento do
processo

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera as Directivas 90/425/CEE e
92/118/CEE do Conselho no que respeita às
regras sanitárias relativas aos subprodutos
animais

relator:
comPARL: ENVI
ref.dossier:2000/0230
doc/Sessão:A5-0185/2001
processo/etapa: COD ***I
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb: não foi objecto de Alt.

Assunto:90%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec: não foi objecto de Alt.

Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas: não foi objecto de Alt.

Transit: não foi objecto de Alt.

Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 90%
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= não foi objecto de Alt.

nível global de aceitação
das amLEG:  90%

A proposta modificada da Comissão está
prevista para Setembro de 2001. No passado
dia 19 de Junho, o Conselho chegou a um
acordo político por MQ. O acordo baseou-se
na proposta de compromisso apresentada
pela Presidência em exercício (SV) que a
Comissão apoiou. O acordo não modifica os
objectivos da proposta e tem em conta as
amLEG do PE. O Conselho solicitou ao
COREPER, com base nesse acordo, que
preparasse a posição comum do Conselho a
ser adoptada como "ponto A" por ocasião de
uma próxima reunião do Conselho.
Espera-se a transmissão ao PE em Setembro
ou Outubro de 2001.
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier
estrutura-tipo assunto

Observações sobre o seguimento do
processo

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece as regras sanitárias
relativas aos subprodutos animais não destinados
ao consumo humano

relator:
comPARL: ENVI
ref.dossier:2000/0259
doc/Sessão:A5-0200/2001
processo/etapa: COD ***I
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:60,77%
Assunto:70,38%
Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:67,50%
Proced:65%
Medidas:90%
Transit: não foi objecto de Alt.

Ann:70,50%

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 63,75%
€= não foi objecto de Alt.
<=>= 50%
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= 90%
ε.a= 69,56%

nível global de aceitação
das amLEG:  69,04%

A proposta modificada da Comissão está
prevista para Setembro de 2001. No passado
dia 19 de Junho, o Conselho chegou a um
acordo político por MQ. O acordo baseou-se
na proposta de compromisso apresentada
pela Presidência em exercício (SV) que a
Comissão apoiou. O acordo não modifica os
objectivos da proposta e tem em conta as
amLEG do PE. O Conselho solicitou ao
COREPER, com base neste acordo, que
preparasse a posição comum do Conselho a
ser adoptada como "ponto A" por ocasião de
uma próxima reunião do Conselho.
Espera-se a transmissão ao PE em Setembro
ou Outubro de 2001.

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que determina os princípios e normas
gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade
Alimentar Europeia e estabelece procedimentos
em matéria de segurança dos alimentos

relator:
comPARL: ENVI
ref.dossier:2000/0286
doc/Sessão:A5-0198/2001
processo/etapa: COD ***I
data de adopção:

Título: 20%                
Preâmb:51,09%
Assunto:56,16%
Déf:41,47%
Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:30,45%
Proced:53,75%
Medidas:55,91%
Transit:20%
Ann: não foi objecto de Alt.

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 57%
€= 42,50%
<=>= 60%
i-PE= 47,67%
[X]= 65%
ε.a= 49,52%

Nível global de aceitação
Das amLEG:  49,81%

Chegou-se a um acordo político por
unanimidade no seio do Conselho no
passado dia 27 de Junho de 2001. A
Comissão não pôde subscrever o acordo por
motivo da sua posição no que respeita à
composição do Conselho de Administração.
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier
estrutura-tipo assunto

Observações sobre o seguimento do
processo

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera o Regulamento (CE,
Euratom) nº 58/97 do Conselho relativo às
estatísticas estruturais das empresas

relator:
comPARL: JURI
ref.dossier:2001/0023
doc/Sessão:A5-0181/2001
processo/etapa: COD ***I
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:100%
Assunto:: não foi objecto de Alt.

Déf: não foi objecto de Alt.

Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec: não foi objecto de Alt.

Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas: não foi objecto de Alt.

Transit: não foi objecto de Alt.

Ann:100%

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= não foi objecto de Alt.
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 100%

nível global de aceitação
das amLEG:  100%

A Comissão tenciona integrar na sua
proposta modificada as amLEG 1 a 9. A
Comissão poderá igualmente aceitar
algumas am. propostas pelo Conselho
(limitação da repartição das características
ambientais a nível NACE 2). O dossier não é
susceptível de ser encerrado em primeira
leitura.

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa ao serviço universal e aos direitos dos
utilizadores em matéria de redes e serviços de
comunicações electrónicas

relator:
comPARL: JURI
ref.dossier:2000/0183
doc/Sessão:A5-0202/2001
processo/etapa: COD ***I
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:54%
Assunto:76,94%
Déf:75%
Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:71%
Proced: não foi objecto de Alt.

Medidas:62,61%
Transit: não foi objecto de Alt.

Ann:41,25%

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 10%
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= 75%
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 65,63%

nível global de aceitação
das amLEG:  64,92%

A Comissão tenciona apresentar em breve a
sua proposta modificada. Obteve-se um
acordo político no seio do Conselho no
passado dia 27 de Junho. A aprovação da
proposta deverá ter lugar em finais de 2001
ou inícios de 2002.
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier
estrutura-tipo assunto

Observações sobre o seguimento do
processo

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa ao ozono no ar ambiente

relator:
comPARL: ENVI
ref.dossier:1999/0068
doc/Sessão:A5-0187/2001
processo/etapa: COD ***II
data de adopção:

Título: não foi objecto de Alt. 
Preâmb:42,50%
Assunto:64,58%
Déf: não foi objecto de Alt.
Oblig: não foi objecto de Alt.

Exec:65%
Proced: não foi objecto de Alt.
Medidas: não foi objecto de Alt.

Transit: não foi objecto de Alt.

Ann:42,50%

L= não foi objecto de Alt.
�= não foi objecto de Alt.
ΑΩ-= 65%
€= não foi objecto de Alt.
<=>= não foi objecto de Alt.
i-PE= não foi objecto de Alt.
[X]= não foi objecto de Alt.
ε.a= 58,67%

nível global de aceitação
das amLEG:  59,41%

A Comissão tenciona apresentar a sua
proposta modificada. Segundo estimativas
da Comissão é pouco provável que o
Conselho aceite as amLEG do PE, não
podendo afastar-se a hipótese de uma
conciliação.
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