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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

Recorda-se que o Presidente em exercício, Deputada Mary BANOTTI, mandou distribuir aos
deputados do Parlamento Europeu as seguintes comunicações:

39/00 Salas de meditação

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

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

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

_______________
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PARLAMENTO EUROPEU

COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO DE UM DEPUTADO FRANCÊS
AO PARLAMENTO EUROPEU

Na sessão de 17 de Novembro de 2000, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da eleição de:

Marie-France STIRBOIS
em substituição de Jean-Marie LE PEN (TDI/FR)
con efeitos a partir de 13 de Novembro de 2000

_______________
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Na sessão de 15 de Novembro de 2000, o Parlamento Europeu tomou conhecimento de que

Claudio MARTELLI

aderiu ao Grupo Técnico dos Deputados Independentes - Grupo Misto (TDI).

______________

Na sessão de 29 de Novembro de 2000, o Parlamento Europeu tomou conhecimento de que

William Francis NEWTON DUNN

aderiu ao Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas (ELDR)

_______________
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0553/00)  14e 15 de Novembro de 2000

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

William NEWTON
DUNN

Dispositivo de Reacção Rápida H-0818/00

Yasmine BOUDJENAH Sara Ocidental H-0819/00

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Referendo sobre a autodeterminação do Sara Ocidental H-0846/00

Nuala AHERN A segurança do transporte de materiais radioactivos na
UE

H-0820/00

Ioannis SOULADAKIS Iniciativas da UE no conflito Arménia - Arzebaijão H-0826/00

Jonas SJÖSTEDT Proposta de legislação para impedir a ocultação de
refugiados

H-0832/00

Maj THEORIN Crimes de honra na Turquia H-0836/00

Othmar KARAS Posição do Ministro francês dos Assuntos Europeus,
Pierre Moscovici, relativamente à Áustria

H-0839/00

Alexandros ALAVANOS Resposta do Conselho à carta do Ministro dos Negócios
Estrangeiros da Turquia, Sr. I.Çem

H-0842/00

María IZQUIERDO
ROJO

Consequências de um acordo de pescas com Marrocos e
suas características

H-0850/00

Neil MacCORMICK Direitos fundamentais e justiça penal H-0854/00

Mihail PAPAYANNAKIS Política energética da UE H-0855/00

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Novo projecto de lei dos EUA relativo ao embargo a
Cuba

H-0858/00

Efstratios KORAKAS Violação dos direitos soberanos da Grécia pela Turquia
no âmbito da NATO

H-0859/00
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PERGUNTAS Á COMISSÃO

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Normas mínimas em matéria de expulsão de imigrantes H-0848/00

Efstratios KORAKAS Relatório da Organização das Nações Unidas sobre a
exploração das mulheres

H-0860/00

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

A política monetária e a função da Comissão Europeia H-0809/00

Mihail PAPAYANNAKIS Poluição atmosférica na Grécia H-0787/00

Geneviève FRAISSE Ajudas públicas ao sector audiovisual H-0811/00
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RESUMO DO PERÍODO DE
PERGUNTAS

NOVEMBRO 2000

Instituição
Número

de
perguntas
apresent.

Perguntas
tratadas

em sessão

Perguntas
com

resposta
escrita

Perguntas
complemen-

tares

Perguntas
caducas

(ausência
de autor)

Perguntas
retiradas
pelo autor

Perguntas
já previstas

na O.D.

Representantes
das

Instituições

Conselho 16 14 0 9 2 0 0 MOSCOVICI

Comissão 43  5 37 2 0 1 0 VITORINO
DIAMANTOPOULOU
SOBLES MIRA
WALLSTRÖM
MONTI

Total 59 19 37 11 2 1 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

12/2000 296.351 EBNER Gestão das aves selvagens na Europa 18.09.2000 18.09.2000 236

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

O terrorismo em Espanha 18.09.2000 18.12.2000 413

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

02.10.2000 02.01.2001 22

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

O conflito israelo-palestiniano 24.10.2000 24.01.2001 7

                                                
1 Situação em  17.11.2000



INFORMAÇÕES GERAIS14

Boletim 11.12.2000 - PT - PE 298.413

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

16/2000 297.679 COLLINS O processo de Barcelona e o Iémen 24.10.2000 24.01.2001 19

17/2000 297.833 VATTIMO, NAPOLITANO,
PITTELLA e LAVARRA

Giordano Bruno, símbolo da liberdade de
pensamento na Europa

31.10.2000 31.01.2001 24

18/2000 297.834 HERMANGE, LIENEMANN,
MONTFORT, SCALLON e
KRATSA

Protecção das crianças no Médio Oriente 31.10.2000 31.01.2001 42

19/2000 298.351 WATSON, COHN-BENDIT,
BAYROU, HUME e MENDEZ
DE VIGO

Racismo, xenofobia e anti-semitismo 14.11.2000 14.02.2001 52
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

155/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Médio Oriente
Bruxelas,  13 de Outubro de 2000

Depois dos actos revoltantes cometidos esta manhã em Ramallah, as represálias desencadeadas pelo
exército israelita em Ramallah e em Gaza fazem temer um grave perigo de conflagração
generalizada.

A União Europeia considera imperioso que todos os responsáveis retomem o controlo da situação,
no sentido de travar de imediato a engrenagem da violência.

A União Europeia fará tudo o que estiver ao seu alcance para pôr cobro à escalada, apoiando
inteiramente os esforços do Secretário----Geral das Nações Unidas e de Javier Solana nesse sentido.

_______________

156/2000
Declaração dos Chefes de Estado e de Governo da União Europeia

sobre a situação no próximo oriente
Biarritz, 13 de Outubro de 2000

Perante o perigo real de conflagração generalizada, lançamos um apelo solene aos dirigentes e aos
povos israelitas e palestinianos para que ponham cobro à escalada e cessem imediatamente todas as
formas de violência.

Cada um deve dar provas de coragem política e de responsabilidade por forma a que a razão e a
tolerância vençam o medo, o ódio e o extremismo antes que se atinja o ponto de não retorno.

O Primeiro Ministro israelita e o Presidente da Autoridade palestiniana não têm outra via a não ser a
da paz e da negociação, com base nos Acordos de Camp David, que é essencial preservar. É
imperioso salvar o processo de paz.

O tempo urge: apelamos às partes para que participem, num espírito construtivo, numa reunião ao
mais alto nível, a fim de retomarem urgentemente o diálogo.

Mais do que nunca, a União Europeia reitera o seu empenhamento no processo de paz e apoia
plenamente os esforços do Secretário-Geral das Nações Unidas. Solicitamos ao Secretário-Geral,
Alto Representante para a PESC Javier Solana que prossiga a sua missão na região.
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157/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o atentado contra a
Embaixada do Reino Unido em Saná

Bruxelas,  16 de Outubro de 2000

Em 13 de Outubro, foi perpetrado um atentado contra a Embaixada do Reino Unido no Iémen. A
União Europeia deplora este acto, que visa um dos Estados-Membros da União, e condena os actos
terroristas, sejam quais forem os seus autores ou motivos.

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

_______________

159/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições legislativas de 15 de Outubro de 2000, na Bielorrússia

Bruxelas, 8 de Outubro de 2000

A UE acompanhou com a maior atenção o desenrolar das eleições legislativas que tiveram lugar em
15 de Outubro na Bielorrússia, bem como a campanha que as precedeu. A União tomou
conhecimento da avaliação deste processo eleitoral, efectuada pelo Gabinete das Instituições
Democráticas e dos Direitos Humanos e pela tróica parlamentar no âmbito da observação técnica
limitada a que se decidira proceder na Conferência de Viena de 30 de Agosto.

A UE deplora que, apesar de certas medidas positivas tomadas após a conversa telefónica de
21 de Julho último entre Javier Solana, Secretário-Geral/Alto Representante para a PESC e o
Presidente Lukashenko, as autoridades bielorrussas não tenham tido suficientemente em conta as
recomendações formuladas conjuntamente pela OSCE, a UE e o Conselho da Europa, a saber:
– instauração de uma "trégua política" com a oposição;
– liberdade e igualdade de acesso aos meios de comunicação para todas as formações
políticas;
– reforma substancial da lei eleitoral, a fim de garantir a equidade do escrutínio;
– revisão do papel do Parlamento, a fim de lhe conferir poderes reais.A UE reitera o seu apoio
ao processo de democratização na Bielorrússia e espera que se venham a registar progressos
significativos por ocasião dos próximos actos eleitorais neste país.

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

_______________
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160/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, na reunião do Grupo Consultivo
sobre a Indonésia (GCI) do Banco Mundial – Tóquio, 17 de Outubro de 2000

Bruxelas,  18 de Outubro de 2000

1. Tal como na última reunião do GCI, A União Europeia gostaria de saudar os importantes
progressos realizados pela Indonésia na via da democracia.

2. Neste contexto, a UE decidiu, em Março último, desenvolver relações mais estreitas com a
Indonésia e dar o seu apoio ao novo Governo deste país nos seus esforços para reforçar a
democracia, garantir o respeito dos direitos humanos, proceder a uma reforma do exército e
do aparelho judicial, promover o Estado de Direito e a boa governação e redinamizar a
economia.

A Indonésia deve continuar a avançar na implementação dessas reformas.

Os Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE decidiram também instaurar um diálogo
político regular com a Indonésia. Este diálogo político foi lançado no passado mês de Junho
no Luxemburgo, com o encontro entre os Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE e o seu
homólogo indonésio, Alwi Shihab.

3. A UE pronunciou-se diversas vezes a favor de uma Indonésia forte, unida e democrática.
Encoraja as autoridades indonésias nos seus esforços para procurar uma solução para os
diferendos regionais através do diálogo, e não através da força.

4. A situação em Timor Ocidental é motivo de grande preocupação. Em conformidade com as
anteriores declarações da UE, e tal como foi sublinhado na Resolução 1319 do Conselho de
Segurança, as autoridades indonésias devem tomar medidas suplementares para desarmar e
desmantelar as milícias, restabelecer a ordem pública, garantir a segurança dos refugiados e
permitir que seja reatada a ajuda humanitária.

A UE congratula-se com os primeiros esforços envidados pelo Governo da Indonésia nesse
sentido. A UE congratula-se em particular com a detenção do chefe das milícias, Eurico
Guterres, e de várias pessoas suspeitas de estarem implicadas no desenrolar dos
acontecimentos em Atambua. A UE deseja que todas as pessoas suspeitas de terem
orquestrado e participado nesses acontecimentos sejam rapidamente julgadas. Tais esforços
devem ser prosseguidos e levados a bom termo com a máxima urgência. A UE considera que
as autoridades indonésias devem continuar a dar provas da sua vontade política de ir mais
longe e encoraja-as a prosseguir os seus esforços com vista a uma resolução global do
problema dos refugiados.
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A UE recorda a sua disponibilidade para dar apoio ao Governo da Indonésia, em articulação com as
organizações internacionais envolvidas, a fim de resolver o problema dos refugiados em Timor
Ocidental.

A UE congratula-se com o acordo dado formalmente pelo Ministro Shihab no que respeita à
ida à Indonésia de uma missão do Conselho de Segurança na semana de 13 de Novembro,
depois de essa missão se ter deslocado a Timor-Leste, a convite do Representante Especial do
Secretário-Geral das Nações Unidas. A UE deseja que essa missão permita consolidar a
cooperação positiva estabelecida entre a Indonésia e o Conselho de Segurança sobre a
situação em Timor Ocidental.

5. No que respeita a Timor-Leste, há que saudar os progressos alcançados pela administração
transitória das Nações Unidas em Timor-Leste (Atnuto) e o diálogo estabelecido com as
autoridades indonésias, bem como os esforços, tanto por parte da Indonésia como por parte de
Timor, no sentido de promover a reconciliação nacional. A UE encoraja a prossecução desses
esforços.

6. No que respeita às Molucas, a UE insta o Governo da Indonésia a privilegiar o diálogo entre
as comunidades a fim de restabelecer a paz nessas ilhas. A UE agradece ao Governo da
Indonésia pela sua ajuda no que se refere ao envio de uma missão da UE ao local.

7. A Indonésia encontra-se perante importantes desafios. A UE dá o seu apoio às autoridades
indonésias nos seus esforços para enfrentar tais desafios. Esse apoio será tanto mais
importante quanto a situação no país se desenvolver no sentido do progresso, da paz civil, da
democracia e da resolução das questões regionais.

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

_______________
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161/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
relativa a uma declaração sobre a RFJ dos países da Europa Central e Oriental

associados à União Europeia, de Chipre e Malta, países também associados,
e do Liechtenstein e Noruega, países da EFTA que são membros do

Espaço Económico Europeu
Bruxelas, 20 de Outubro de 2000

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre e Malta, países
também associados, e o Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço
Económico Europeu, declaram que subscrevem os objectivos da Posição Comum 2000/599/PESC,
definida pelo Conselho da União Europeia em 9 de Outubro de 2000, com base no artigo 15º do
Tratado da União Europeia, relativa ao apoio a uma RFJ democrática e ao levantamento imediato de
certas medidas restritivas. Subscrevem igualmente o Regulamento (CE) nº 2228/2000 do Conselho,
de 9 de Outubro de 2000, que revoga o Regulamento (CE) nº 2111/1999, relativo à proibição de
venda e fornecimento de petróleo e certos produtos petrolíferos a determinadas partes da República
Federativa da Jugoslávia (RFJ), bem como o Regulamento (CE) nº 2227/2000 do Conselho,
de 9 de Outubro de 2000, que revoga o Regulamento (CE) nº 2151/1999, relativo à proibição de
voos entre os territórios da Comunidade e da República Federativa da Jugoslávia, com excepção da
República do Montenegro e da província do Kosovo. Mais declaram que assegurarão a
conformidade das suas políticas nacionais com a referida posição comum e os correspondentes
regulamentos. Subscrevem igualmente a declaração da União Europeia sobre a RFJ, aprovada pelo
Conselho "Assuntos Gerais" em 9 e 10 de Outubro de 2000.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________

162/2000

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

Bruxelas,  25 de Outubro de 2000

1. Embora a primeira volta das eleições presidenciais tivesse decorrido sem incidentes e a
Comissão Eleitoral Nacional tivesse dado início à publicação dos primeiros resultados do
escrutínio, o Ministério do Interior da Costa do Marfim dissolveu a Comissão Eleitoral para
proclamar a vitória do General Guei.

2. A União Europeia condena tais métodos, que considera inaceitáveis e que retiram toda e
qualquer credibilidade ao processo de retorno à ordem constitucional.

3. A União Europeia considera indispensável que a Comissão Eleitoral Nacional, cuja
dissolução lamenta vivamente, reate os trabalhos sem qualquer espécie de interferências e que
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lhe sejam dadas condições para proclamar o mais rapidamente possível os resultados oficiais
do escrutínio.

4. A União Europeia exige que seja respeitada a escolha feita pelos eleitores e reserva-se o
direito de tomar as medidas que se revelarem necessárias no âmbito das suas relações com a
Costa do Marfim.

_______________

163/2000

Declaração da Presidência em nome da União Europeia na segunda reunião do
grupo de apoio ao processo de paz na Colômbia

(Bogotá, 24 de Outubro de 2000)
Bruxelas, 25 de Outubro de 2000

Na reunião de 9 de Outubro de 2000, o Conselho "Assuntos Gerais" reiterou o seu apoio político
aos esforços de paz empreendidos pelo Presidente Pastrana na Colômbia.

É efectivamente convicção da União Europeia que o processo de paz é a única esperança de a
Colômbia sair de uma época de confrontos que dura há várias décadas e fez milhares de vítimas. A
maior parte das famílias viu membros seus serem mortos ou sequestrados. A economia, penalizada
por este contexto de insegurança, não pôde cumprir tudo o que prometia um país rico na diversidade
dos seus recursos naturais e humanos.

Falar de processo de paz na Colômbia, é falar de um objectivo: a paz, uma paz para estancar a
hemorragia das forças vivas do país. A paz para pôr em marcha um desenvolvimento e um
crescimento duradoiros da Colômbia.

Falar de paz, é falar de um processo, ou seja um método que exige tempo, e por conseguinte
paciência, e o empenhamento de todas as partes no conflito.

Aos olhos da União Europeia, não há alternativa a esse processo de paz. Não há solução militar que
possa conduzir a uma paz duradoura.

A União Europeia considera que a paz só pode resultar de um acordo geral e tenciona debater as
suas propostas no âmbito de uma concertação tão ampla quanto possível, que incluirá a sociedade
civil.

Propõe-se igualmente proceder periodicamente (semestralmente) a uma avaliação que lhe permita
melhor ter em conta as necessidades exprimidas e os progressos realizados.
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Na continuidade dos seus presentes esforços, a União Europeia porá em execução, de acordo com
os seus procedimentos próprios, um programa europeu concreto destinado a contribuir para apoiar o
esforço de paz na Colômbia. A União dará um apoio, logístico ou financeiro, a projectos negociados
com as partes, que terá em conta os programas conduzidos pelo resto da comunidade internacional.

Nessa base, a UE procurará sobretudo catalizar o apoio financeiro ao esforço do Governo
Colombiano da ONU e suas organizações especializadas, das instituições financeiras internacionais
(nomeadamente o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Europeu
de Desenvolvimento), mas também do sector privado.

A União Europeia considera desejável agir nas seguintes vertentes:
1- O apoio ao estado de direito;
2- A defesa dos direitos do Homem e do direito humanitário internacional;
3- A luta contra as causas da violência e a ajuda às vítima da violência;
4- A protecção da biodiversidade e do ambiente;
5- O reforço da concertação e da cooperação regional.

1. A União Europeia está pronta a dar o seu apoio ao fortalecimento do estado de direito e das
instituições democráticas empreendido pelo Governo Colombiano, apoiando-se para tal nos
numerosos programas já lançados a nível bilateral ou da União.

No domínio da justiça poder-se-ia assim prosseguir ou encetar acções em matéria de recrutamento
dos magistrados, mas também no quadro de uma mais ampla cooperação com os serviços
competentes, na busca de meios de reduzir as elevadas taxas de impunidade e lutar contra a
corrupção. Outros projectos poderiam contribuir a melhorar a segurança jurídica necessária à
melhoria do envolvimento dos investidores estrangeiros e do sector privado em geral no
desenvolvimento económico duradouro do país.

Poder-se-ia também prever uma cooperação no domínio penitenciário, tanto em termos de gestão
como de formação do pessoal do sector. Em relação aos serviços de polícia, poder-se-ia consagrar
especial atenção ao prosseguimento da modernização dos respectivos meios de acção e investigação
(polícia científica e técnica, sistemas de comunicação) e ao desenvolvimento da cooperação na luta
contra todas as formas da criminalidade.

O sector aduaneiro é também um domínio privilegiado de cooperação para continuar a lutar contra
o tráfico ilícito e ao mesmo tempo melhorar a fluidez da circulação das mercadorias.

A União Europeia considera, finalmente, que seria útil, realizar mesas redondas com as partes no
conflito com as quais o governo encetou um processo de negociação ou debate, para mostrar a que
ponto os países da União Europeia na sua diversidade e também nas políticas comuns, abordam os
problemas debatidos no âmbito do processo de paz: emprego, problemas ambientais,
descentralização, funcionamento dos serviços públicos, etc. ..., dessa forma contribuindo para
enriquecer o debate democrático.
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2. A União Europeia considera que importa dedicar especial atenção à defesa dos direitos do
Homem, ao respeito do direito humanitário internacional e bem assim às vítimas da violência.

O uso de drogas e a violência que dele resulta minam a sociedade colombiana. A União Europeia
está pronta a desenvolver uma acção de cooperação destinada a diagnosticar a procura de
psicotrópicos e assistir o governo a encontrar as formas de tratamento melhor adaptadas, para que
essa procura diminua.

A União Europeia é particularmente sensível à grave deterioração da situação dos direitos do
Homem e do direito humanitário internacional. A União evoca a sua "Declaração sobre os direitos
do Homem e a situação humanitária na Colômbia" de 23 de Maio último e a sua condenação das
violações dos direitos do Homem e do direito humanitário internacional, sejam quem forem os seus
autores. Tenciona reflectir nas modalidades da sua participação no financiamento do gabinete das

Nações Unidas e nos meios completos de ajudar os defensores dos direitos do Homem hoje
ameaçados. Neste espírito, continuará a apoiar as comunidades de paz.

O deslocamento forçado de uma parte da população rural, na maioria mulheres e crianças, cativa
muito especialmente a atenção da União Europeia, que poderia conceder um apoio ao Governo
Colombiano com vista a melhorar as capacidades de acolhimento e intervenção das estruturas locais
encarregadas de canalizar a ajuda exterior.

3. A União Europeia considera que o progresso do processo de paz passa pela luta contra as
causas da violência na Colômbia. O país conhece uma violência endémica cujas causas se situam
para além do conflito engendrado pelos movimentos de guerrilha e o tráfico de droga. É por isso
que a União Europeia não pode senão exortar o Governo Colombiano a adoptar resolutamente
políticas de reforma estrutural que permitam diminuir as desigualdades, favorecer a promoção
social e aumentar o nível de vida, em especial nos campos.

A União Europeia está pronta a ajudar o Governo Colombiano a operar a modernização dos registos
cadastrais, necessária à execução de uma política agrária ambiciosa.

O desenclavamento dos campos e mais geralmente das diferentes regiões colombianas, entre elas e
com os países vizinhos, contribuiria significativamente para diminuir as desigualdades e as bolsas
de subdesenvolvimento. Neste contexto, é particularmente desejável a realização de determinados
projectos de infraestruturas que permitam uma melhor circulação das pessoas e das mercadorias.
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É com o mesmo objectivo de diminuição das desigualdades e de desenvolvimento duradouro que a
União Europeia está pronta a ajudar a Colômbia a colocar os alicerces de um sector agrícola mais
eficaz em que os recursos possam ser melhor partilhados e melhor empregues. Dever-se-ia cuidar
especialmente de que os camponeses que mantiveram as culturas tradicionais possuam meios de
resistir às pressões ou à tentação de cair na ilegalidade. Àqueles cujos rendimentos provêm de
culturas ilícitas, é importante oferecer alternativas que se é certo se traduzirão numa diminuição dos
seus recursos, se traduzirão também por uma melhoria das suas condições de vida (equipamentos
colectivos de saúde e educação, infraestruturas de comunicações, etc. ...), no respeito das culturas
locais.

É importante que os projectos de cultura alternativa não sejam afectados por operações não
selectivas de erradicação das culturas ilícitas

A melhoria da situação nos campos passa igualmente pela educação e pela melhoria do aceso à
formação. Nessa perspectiva, a União Europeia poderia apoiar programas de acesso alargados às
novas tecnologias da informação e da comunicação que, ademais, assegurariam uma abertura para o
Mundo que teria o condão de facilitar o diálogo entre colombianos.

Este esforço em relação aos campos permitiria diminuir o êxodo rural, que contribui para a
crescente insegurança dos centros urbanos. A União Europeia está disposta a apoiar os esforços das
autoridades colombianas para diminuir o nível da violência, favorecendo nomeadamente as
sinergias indispensáveis entre as instituições públicas e a sociedade civil.

4. É necessário preservar a riqueza da biodiversidade colombiana (10% da biodiversidade
planetária), que constitui um património ameaçado nomeadamente pela desflorestação e pela
utilização de produtos químicos.

A União Europeia está consciente do impacto negativo, tanto para este bem comum da humanidade
como para a protecção do ambiente em geral, que representam tanto as culturas ilícitas como
determinados métodos utilizados para a sua irradicação.

A União Europeia poderia pois prosseguir e acentuar o seu apoio aos programas já em execução,
nomeadamente em matéria de conservação dos recursos naturais, de reflorestação, de tratamento
das águas e de conservação dos parques naturais.

Esse apoio da União Europeia dever-se-ia inscrever no quadro das políticas nacionais de
preservação da biodiversidade e protecção do ambiente desenvolvidas pelo Ministério do Ambiente
da Colômbia.

5. O fortalecimento da concertação e da cooperação regional: as experiências levadas a efeito
noutros países andinos para diminuir as culturas ilícitas mostraram claramente que tratar o problema
num só país leva simplesmente a que o mesmo se desloque para um país vizinho. A luta contra o
tráfico de droga e a criminalidade organizada só pode ser empreendida eficazmente aos níveis
regional e internacional.
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Partindo desta constatação, a União Europeia está pronta a partilhar com a Colômbia e os países da
região a experiência que acumulou em matéria de integração ao longo de meio século de construção
europeia. Mais concretamente, poderia contribuir com o seu saber fazer para a obtenção de uma
coordenação das políticas entre estados interessados em sectores de crucial importância, em
especial para levar a efeito, com base no princípio da corresponsabilidade, a luta contra o tráfico de
droga. É neste quadro alargado que se deveria empreender esforços, designadamente em favor da
harmonização das legislações e do reforço da cooperação regional, e que se deveria conduzir acções
rigorosas, por exemplo contra o tráfico ilícito de precursores químicos e o branqueamento de
capitais.

_______________

165/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, dos países da Europa Central e
Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e a Turquia, países igualmente
associados, e dos países da AECL membros do Espaço Económico Europeu, sobre a

Birmânia/Mianmar
Bruxelas,  27 de Outubro de 2000

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e a Turquia,
países igualmente associados, e os países da AECL membros do Espaço Económico Europeu,
declaram que subscrevem os objectivos da Posição Comum 96/535/PESC relativa à
Birmânia/Mianmar, definida pelo Conselho da União Europeia em 28 de Outubro de 1996 com base
no artigo J.2 do Tratado da União Europeia, prorrogada pela Posição Comum 2000/601/PESC
de 9 de Outubro de 2000, e que velarão por que as suas políticas nacionais se coadunem com essa
posição comum.

A União Europeia inteira-se desse compromisso, que lhe apraz registar.

_______________
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166/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
relativa à Costa do Marfim

Bruxelas,  28 de Outubro de 2000

A União Europeia regista que o Supremo Tribunal proclamou Laurent Gbagbo como tendo sido
eleito para a Presidência da República da Costa do Marfim, em conformidade com os resultados
publicados pela Comissão Eleitoral Nacional.

A União Europeia apela ao Presidente investido – em conformidade com o compromisso nesse
sentido que assumiu no seu discurso de investidura –, bem como a todos os responsáveis políticos
costa-marfinenses, a porem em prática as iniciativas adequadas para restaurar, num clima de paz
civil, a coesão nacional e o espírito de solidariedade que já caracterizaram a Costa do Marfim.

A União Europeia, que no momento próprio lamentou o facto de a liberdade de escolha dos
cidadãos ter sido em muito limitada, apela igualmente ao Presidente investido para que assegure a
abertura democrática por eles reivindicada. Neste contexto, a União realça a confirmação, por parte
de Laurent Gbagbo, da realização das eleições legislativas em 10 de Dezembro de 2000.

É indispensável que o processo de restabelecimento da ordem constitucional e democrática se
exerça em condições de transparência e equidade incontestáveis e constatadas, e proporcione a
todas as forças políticas do país a oportunidade de contribuir para a realização dos referidos
objectivos.

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

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS26

Boletim 11.12.2000 - PT - PE 298.413

167/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os recentes actos de violência em Abidjan e, em particular, o massacre de Yopougon

Bruxelas, 30 de Outubro de 2000

A União Europeia, que manifestou a sua profunda preocupação perante os recentes actos de
violência, acompanhará com especial atenção as conclusões dos inquéritos empreendidos a respeito
do massacre de Yopougon, em Abidjan. Neste contexto, a União toma nota da vontade expressa
pelo Governo costa-marfinense de elucidar completamente este massacre, nomeadamente através da
constituição de uma comissão de inquérito nacional.

A União Europeia apela a todos os costa-marfinenses para que respeitem os direitos humanos e as
liberdades cívicas no âmbito do processo político em curso.

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

_______________

169/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, relativa ao reatamento das
conversações intermediadas em Genebra

Bruxelas, 31 de Outubro de 2000

A União Europeia considera inaceitável o status quo em Chipre e apoia os esforços desenvolvidos
pelo Secretário-Geral das Nações Unidas no sentido de alcançar uma solução negociada, global,
justa e duradoura, que seja consentânea com as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança
das Nações Unidas.

A União Europeia apela a ambas as comunidades para que procedam, durante esta sessão, a
conversações de fundo e dêem um contributo activo na busca de uma solução.

_______________
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170/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
relativa às eleições no Kosovo

Bruxelas,  3 de Novembro de 2000

A União Europeia saúda as boas condições, a não ocorrência de incidentes e a taxa de participação
assinalavelmente elevada que caracterizaram as eleições autárquicas realizadas no Kosovo em 28 de
Outubro.

A União felicita o Representante Especial do Secretário--Geral das Nações Unidas no Kosovo e a
sua equipa, cujo empenhamento e acção tornaram possível esta nova etapa da implementação da
Resolução nº 1244 das Nações Unidas.

A União saúda igualmente o assinalável trabalho desenvolvido pela OSCE e o Conselho da Europa,
que permitiram o bom desenrolar do escrutínio, bem como pela KFOR, que conseguiu garantir o
indispensável clima de segurança.

A MINUK dispõe agora de instâncias representativas e democráticas a nível local e, assim, de
interlocutores ao nível dos municípios.

Neste contexto, a União Europeia congratula--se com a intenção do Representante Especial do
Secretário--Geral das Nações Unidas de designar representantes dos sérvios do Kosovo em
determinados conselhos municipais, bem como de organizar posteriormente eleições parciais.

A União Europeia deseja que as outras nacionalidades se associem a esta dinâmica logo que
possível.

Por outro lado, cabe à MINUK manter paralelamente o indispensável diálogo com as autoridades de
Belgrado.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à
União Europeia – Bulgária, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia, Eslovénia e
República Checa -, por Chipre e Malta, países igualmente associados, bem como pela Islândia, o
Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2000
PARECERES ADOPTADOS

A presente nota destina-se a apresentar uma síntese dos pareceres adoptados na
reunião plenária de 19 de Outubro de 2000 do Comité Económico e Social Europeu.

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

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

•  Princípios e orientações para a política audiovisual da Comunidade na era
digital – Ten/033
Relator: MORGAN (Gr. I-UK)

− Referência: "Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité
Económico e Social e ao Comité das Regiões – Princípios e orientações para a política
audiovisual da comunidade na era digital"
(COM(1999) 657 final)
CES 1195/2000

− Resultado da votação: 75 votos a favor, 4 votos contra e 6 abstenções.
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− Pontos-chave:

A comunicação declara a importância do sector por duas razões:

− crescimento económico e emprego
− impacto social, cultural e educativo do sector.

No entanto, a ênfase dada pela comunicação a estes dois factores não é igual. Por
conseguinte, o CES sugere que a política audiovisual da Comunidade acrescente aos objectivos
sociais, culturais e educacionais propostos dois objectivos comerciais básicos:

− substituição progressiva das importações para os mercados da UE;
− execução de estratégias de exportação destinadas a penetrar os mercados mundiais.

O CES reafirma o princípio de que, na sociedade da informação, há que garantir a
todos os consumidores o direito de acesso às redes e aos conteúdos em conformidade com os
critérios de universalidade, acessibilidade, não discriminação e transparência.

O Comité considera que a necessidade de coerência entre as políticas cultural,
audiovisual e de concorrência da CE deve traduzir-se em orientações que salvaguardem a
diversidade cultural, permitindo que os diversos sistemas nacionais promovam adequadamente o
potencial de produção dos Estados-Membros; entende que os serviços públicos de radiodifusão
terão, no exercício das suas funções, de continuar a tirar partido do progresso tecnológico para
garantir a democracia, o pluralismo, a coesão social e a diversidade cultural e linguística.

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

•  Segurança marítima do transporte de produtos petrolíferos – Ten/041
Relator: RETUREAU (Gr. II-F)
Co-relatora: BREDIMA-SAVOPOULOU

− Referência: «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
95/21/CE do Conselho relativa à aplicação, aos navios que escalem os portos da Comunidade ou
naveguem em águas sob jurisdição dos Estados-Membros, das normas internacionais respeitantes
à segurança da navegação, à prevenção da poluição e às condições de vida e de trabalho a bordo
dos navios (inspecção pelo Estado do porto)» a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho que altera a Directiva 94/57/CE do Conselho relativa às regras comuns para as
organizações de vistoria e inspecção dos navios e para as actividades relevantes das
administrações marítimas» e a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à introdução acelerada dos requisitos de construção em casco duplo ou equivalente para
os navios petroleiros de casco simples»
COM(2000) 142 final – 2000/0065 (COD) – 2000/066 (COD) – 2000/067 (COD)
CES 1177/2000

mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
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− Resultado da votação: 88 votos a favor e 1 abstenção.

− Pontos-chave:

O CES acolhe a introdução de inspecções mais rigorosas dos navios «marcadamente não conformes
com as normas» e o seu possível banimento dos portos da UE, embora entenda que qualquer navio
que tenha sido imobilizado mais de duas vezes nos últimos 24 meses deve ser banido.

É igualmente necessário prever medidas específicas para a adaptação do número de inspectores para
essas actividades, assim como dos percursos de formação e de especialização nesse domínio, com
vista a garantir uma capacidade técnica adequada e a continuidade e a homogeneidade operacionais.

As sociedades de classificação têm um elevado nível de responsabilidade ao assegurarem a
segurança da navegação e do ambiente. Disso decorre que deveriam aceitar responsabilidade
jurídica em caso de desempenho deficiente. O Comité apela, por isso, à introdução de
responsabilidade contratual adequada das sociedades de classificação perante os seus clientes e de
responsabilidade jurídica adequada perante terceiros para que possam ser responsáveis por
quaisquer erros.

O regime para a eliminação progressiva dos petroleiros de casco simples foi acordado
internacionalmente a nível da OMI e o CES crê que a mesma deveria proceder o mais rapidamente
possível a uma revisão das disposições. Por esse motivo, o CES exorta a Comissão a coordenar a
posição dos Estados-Membros no âmbito da OMI com vista a conseguir uma revisão da MARPOL
que acelere de maneira realista e praticável o actual calendário de substituição previsto na regra
13G do Anexo I da convenção. O CES está ciente de que se um tal acordo não fosse possível a nível
da OMI num prazo razoável, seria inevitável e necessário procurar uma solução regional para a UE.

− Contacto: Luís Lobo
(Tel.: 32 2 546 9717 – e-mail luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Prioridades na segurança rodoviária na UE – TEN/043
Relator: GHIGONIS  (Gr. I – F)

− Referência: "Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité
Económico e Social e ao Comité das Regiões Prioridades na segurança rodoviária na UE –
Relatório de progresso e classificação de acções"
COM(2000) 125 final
CES 1178/2000

− Resultado da votação: Adoptado por unanimidade

− Pontos-chave: 

O Comité partilha a opinião da Comissão de que a constatação global de um
decréscimo na redução do número de vítimas na estrada justifica novas acções. Dada a ausência de
outros objectivos quantitativos é, com efeito, crucial atingir, no mínimo, uma evolução constante na
redução do número de vítimas na estrada.

O Comité congratula-se com o facto de as iniciativas anunciadas pela Comissão
responderem às carências de classificação e avaliação à luz do aspecto custo-benefício identificadas
pelo Comité: combinação de medidas legislativas e não legislativas, critérios objectivos e fáceis de
aplicar para classificar as acções possíveis, observância do princípio da subsidiariedade, procura,
contudo, do maior grau de harmonização possível.

O Comité solicita à Comissão Europeia que confirme o seu empenho em promover
activamente a divulgação das melhores práticas. A educação sobre segurança rodoviária, em
particular na escola primária, constitui um elemento fundamental de sucesso, convindo para o efeito
estabelecer normas comunitárias.

O Comité aprova igualmente as iniciativas que visam promover a melhoria das infra-estruturas
tendo em conta a segurança rodoviária ("pontos negros", estradas menos perigosas). O Comité
aprova as iniciativas para medidas legislativas em matéria de uso de cintos de segurança e de
sistemas de retenção para crianças.

Segundo o Comité, o rápido desenvolvimento da base de dados CARE constitui um elemento-chave
para qualquer classificação e política de segurança rodoviária que se inspirem no princípio da
relação custo-eficácia.

− Contacto: Robert Steinlechner
(Tel.: 32 2 546 8287 – e-mail:robert.steinlechner@esc.eu.int)

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
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•  Harmonização /Aviação civil – TEN/044
Relator: von SCHWERIN  (Gr. II – D)

− Referência: "Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera
o Regulamento (CEE) n° 3922/91 do Conselho, relativo à harmonização de normas técnicas e
dos procedimentos administrativos no sector da aviação civil"
COM(2000) 121 final – 2000/0069 COD
CES 1179/2000 – 2000/0069 COD

− Resultado da votação: 94 votos a favor e 1 abstenção

− Contacto: Luís Lobo
(Tel.: 32 2 546 9717 – e-mail:luis.lobo@esc.eu.int)

•  Consulta pública/comunicações electrónicas – TEN/045
Relator: LAGERHOLM  (Gr. I – SE)

− Referência: “Comunicação da Comissão – Resultados da consulta pública sobre a Análise das
Comunicações de 1999 e orientações para o novo quadro regulamentar”
COM(2000) 239 final
CES 1180/2000

− Resultado da votação: Adoptado por unanimidade

− Contacto: Robert Steinlechner
(Tel.: 32 2 546 8287 – e-mail:robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Segurança/Navios graneleiros – TEN/046
Relatora: BREDIMA-SAVOPOULOU (Gr. I – GR)

− Referência: "Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece
normas e procedimentos harmonizados para a segurança das operações de carga e descarga de
navios graneleiros"
COM(2000) 179 final – 2000/0121 COD
CES 1181/2000 – 2000/0121 COD

− Resultado da votação: Adoptado por unanimidade

− Contacto: Luís Lobo
(Tel.: 32 2 546 9717 – e-mail:luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
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•  Formação de marítimos/Versão codificada – TEN/049
Relator: CHAGAS  (Gr. II – P)

− Referência: "Proposta  de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao nível
mínimo de formação dos marítimos" (versão codificada)"
COM(2000) 313 final – 2000/0131 COD
CES 1182/2000 – 2000/0131 COD

− Resultado da votação: 93 votos a favor e 1 abstenção

− Contacto: Luís Lobo
(Tel.: 32 2 546 9717 – e-mail:luis.lobo@esc.eu.int)

•  Aviação civil/Tempo de trabalho – TEN/053
Relator: KONZ  (Gr. II – L)

− Referência: Proposta de Directiva do Conselho respeitante ao Acordo Europeu sobre a
organização do tempo de trabalho do pessoal móvel da aviação civil celebrado por Associação
das Companhias Aéreas Europeias (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF),
European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e
International Air Carrier Association (IACA)
Parecer de iniciativa (COM(2000) 382 final – 2000/0164 CNS)
CES 1196/2000

− Resultado da votação: 81 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção

− Contacto: Luís Lobo
(Tel.: 32 2 546 9717 – e-mail luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Linha de assinante – TEN/060
Relator: CAMBUS  (Gr. II – F)

− Referência: Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à oferta
separada da linha de assinante
COM(2000) 394 final – 2000/0185 COD
CES 1193/2000 – 2000/0185 COD

− Resultado da votação: 77 votos a favor e 1 voto contra

− Contacto: Robert Steinlechner
(Tel.: 32 2 546 8287 – e-mail:robert.steinlechner@esc.eu.int)

_______________

2. SECÇÃO "AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL,
AMBIENTE"

•  Utilização de lamas de depuração na agricultura – NAT/071
Relator: NILSSON (Gr. III – SE)

− Referência: Proposta de parecer de iniciativa sobre a revisão da Directiva nº 86/278/CEE sobre
o uso de lamas de depuração na agricultura

Parecer de Iniciativa
CES 1199/2000

− Resultado da votação: Adoptado por unanimidade

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

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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•  Complementos alimentares – NAT/075
Relator: JASCHICK (Gr. III – D)

− Referência: Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação
das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos complementos alimentares
COM(2000) 222 final – 2000/0080 COD
CES 1183/2000 – 2000/0080 COD

− Resultado da votação: 96 votos a favor e 1 voto contra

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

•  OMC / ARROZ – NAT/076
Relatora: Maria Luísa SANTIAGO (Gr. I – P)

− Referência: Proposta de regulamento do Conselho que estabelece a organização comum do
mercado no sector do arroz" e "Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento
(CE) nº 1251/1999, que institui um sistema de apoio aos produtores de determinadas culturas
arvenses para que passe a abranger o arroz
COM(2000) 278 final – 2000/0151-0152 CNS
CES   1200/2000 – 2000/0151-0152 CNS

− 
− Resultado da votação: 42 votos a favor, 12 votos contra e 8 abstenções

Pontos-chave:

O Comité concorda com a Comissão em que o mercado do arroz está desequilibrado, e em que os
stocks da intervenção implicam custos excessivos, mas considera que as medidas propostas não vão
restabelecer o equilíbrio no mercado, vão sim inviabilizar a produção do arroz na União.

O Comité lembra que, mesmo que as negociações a efectuar com os países exportadores de arroz
sejam coroadas de êxito, estas só incidem sobre 60% das importações actuais. O restante está
sujeito a contingentes pré fixados com direitos nulos ou quase nulos, pelo que o Comité questiona a
oportunidade de efectuar uma reforma tão drástica e penalizante para o sector, antes das
negociações da OMC.  Seria mais lógico repor os direitos aduaneiros na forma correcta, analisar o
mercado e só então, se necessário, encarar uma reforma equilibrada e justa para o sector

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

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:asa.donell@cese.europa.eu
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•  Hormonas na produção  animal – NAT/077
Relator: M. EVANS  (Gr. I – UK)

− Referência: Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
96/22/CE relativa à proibição de utilização de certas substâncias com efeitos hormonais ou
tireostáticos e de substâncias ß-agonistas em produção animal
COM(2000) 320 final – 2000/0132 COD
CES   1184/2000 – 2000/0132 COD

− Resultado da votação: 93 votos a favor e 1 abstenção

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

•  OCM/FRUTOS E PRODUTOS HORTÍCOLAS – NAT/084
Relator: de las HERAS CABAÑAS  (Gr. III – E)

− Referência: Proposta de Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 2200/96
que estabelece a organização comum de mercado no sector das frutas e produtos hortícolas, o
Regulamento (CE) nº 2201/96 que estabelece a organização comum de mercado no sector dos
produtos transformados à base de frutas e produtos hortícolas e o Regulamento (CE) nº 2202/96
que institui um regime de ajuda aos produtores de determinados citrinos
COM(2000) 433 final – 2000/0191 COD
CES   1201/2000 – 2000/0191 COD

− Resultado da votação: 36 votos a favor, 3 votos contra e 4 abstenções
 
− Pontos-chave:

O Comité teria preferido que a Comissão juntasse às suas propostas o relatório sobre o
funcionamento do Regulamento nº 2200/96 e estima que as mesmas são parciais e insuficientes.
Não obstante, compreende a urgência de determinadas medidas. O Comité rejeita a interpretação
restritiva do conceito de neutralidade orçamental apresentado pela Comissão na sua proposta e
considera que o sector deve dispor de uma dotação financeira suficiente para que as medidas
adoptadas possam ser eficazes. Chama ainda a atenção para a necessidade de um reequilibro
financeiro entre sectores económicos no âmbito da PAC que tenha em conta a situação particular
em que se encontra o sector das frutas e dos produtos hortícolas no contexto da globalização dos
mercados e a sua importância na criação de emprego.

O Comité concorda com a Comissão quanto à urgência de eliminar o limite de 2,5%
do valor total da ajuda comunitária concedida ao conjunto das organizações de produtores e
considera que deve manter-se o limite de 4,5% da produção comercializada por cada organização de
produtores.

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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O Comité insiste na necessidade de desenvolver a promoção do consumo de frutas e produtos
hortícolas, pelas vantagens que o mesmo comporta para a saúde dos consumidores.

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

_______________

3. SECÇÃO "MERCADO ÚNICO, PRODUÇÃO E CONSUMO"

•  Política farmacêutica – INT/031 ( Parecer de Iniciativa)
Relator: COLOMBO (Gr. II – I)

− Referência: O papel da União Europeia por uma política farmacêutica que responde às
necessidades dos cidadãos
Parecer de iniciativa
CES 1197/2000

− Resultado da votação: 81 votos a favor, 3 votos contra e 7 abstenções.

Pontos-chave:

O CES solicita uma intervenção do Conselho para que volte com maior vigor a tal
tema depois da posição expressa pelo Conselho Mercado Interno, em 18 de Maio de 1998,
relançando toda a problemática do sector.

É necessário que a Comunidade e os Estados-Membros dêem seguimento à iniciativa
do CES para superar os atrasos do sector, identificando as responsabilidades, as competências e os
correspondentes mandatos e indicando os objectivos necessários para proporcionar a todos os
cidadãos europeus igual acesso aos benefícios para a saúde decorrentes dos medicamentos, e para
que a indústria farmacêutica readquira um elevado nível de competitividade.

As propostas do Comité têm em vista alcançar os seguintes objectivos:

− incentivar e melhorar a eficiência da I&D europeia para que se possa dispor de medicamentos
altamente inovadores;

− assegurar o controlo das despesas de saúde e das despesas farmacêuticas, promovendo as
medidas de prevenção e uma correcta utilização dos medicamentos e garantindo a alta qualidade
das prestações;

− assegurar igualdade de acesso aos medicamentos a todos os cidadãos da UE;
− contribuir para a utilização adequada dos medicamentos;
− melhorar a eficiência económica dos sistemas de distribuição dos medicamentos.

mailto:asa.donell@cese.europa.eu
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− Contacto: João Pereira Dos Santos, Chefe de unidade

(Tel.: 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  A simplificação da regulamentação no mercado único" (OMU) – INT/037
Relator: VEVER (Gr. I – F)

− Referência: A simplificação da regulamentação no mercado único" (Observatório do Mercado
Único)
Parecer de Iniciativa
CES 1174/2000

− Resultado da votação: 86 votos a favor e 1 abstenção

− Pontos-chave:

O Comité solicita que o Conselho Europeu de Estocolmo, na Primavera de 2001,
aprove, sob proposta da Comissão, um plano plurianual de simplificação 2001-2005, com
objectivos, prioridades, métodos, orçamento, meios de acompanhamento e de controlo. A aplicação
deste plano deverá ser verificada anualmente, no Conselho Europeu da Primavera, com base num
relatório da Comissão.

O Comité propõe que este plano preveja a adopção de códigos de conduta pelas
instituições da União, assegurando que elas sejam os actores desta simplificação e não da sua
complexidade. Os Estados-Membros e as suas administrações deverão ser incitados a adoptar,
também eles, tais códigos de conduta e contribuir para a divulgação das melhores práticas neste
domínio.

A fim de contribuir eficazmente para o processo de simplificação, o Comité aprova
um código de conduta que prevê:

− estar permanentemente atento às exigências de simplificação, qualidade e eficácia da legislação
para os utentes;

− organizar os seus trabalhos para responder dentro dos prazos a todas as consultas prévias nestas
matérias;

− elaborar anualmente um relatório sobre a evolução do programa plurianual de simplificação;
− proceder a um controlo sistemático da análise de impacto para cada projecto;
− alertar as instituições europeias para a necessidade eventual de orientação da legislação para

abordagens negociais, de auto-regulação e co-regulação;
− desenvolver o diálogo com os meios socioprofissionais europeus para os incitar a assumir

responsabilidades directas, nomeadamente contratuais, nas disposições comunitárias;
− desenvolver o diálogo com o Comité das Regiões sobre a vertente regional da simplificação;
− desenvolver o diálogo com os Conselhos Económicos e Sociais dos Estados-Membros a fim de

que eles desempenhem nesses Estados um papel análogo ao do Comité no plano europeu
contribuindo assim para o êxito do processo de simplificação.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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− Contacto: Jakob Andersen
(Tel.: 32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Parcerias Públicas / Privadas (PPP) – INT/058
Relator: LEVAUX  (Gr. I – F)

− Referência: O reforço do direito das concessões e dos contratos de parcerias públicas e privadas
(PPP)"
(Parecer de iniciativa)
CES  1192/2000

− Resultado da votação: 72 votos a favor, 2 votos contra e 7 abstenções

− Pontos-chave:

O parecer concentra as suas reflexões em duas grandes categorias de questões: as
questões económicas, sociais e estratégicas destes contratos específicos e as questões de
harmonização jurídica e de clarificação do direito europeu. Contempla em especial as
recomendações do grupo de alto nível constituído por N. KINNOCK sobre os problemas das
parcerias públicas/privadas, bem como a comunicação interpretativa da Comissão sobre as
concessões no direito comunitário só recentemente publicada.

O parecer descreve em pormenor os obstáculos com que se deparam as parcerias
públicas/privadas.

Esta ampla análise é seguida de propostas concretas com vista a melhorar e unificar
o direito das concessões. É sublinhada a necessidade de criação de um quadro jurídico apropriado,
sobretudo no que se refere às normas de concessão, e a Comissão é solicitada a elaborar quanto
antes uma proposta legislativa nesse sentido.

− Contacto: Birgit Fular
(Tel.: 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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•  Mercado Interno 2000 – INT/073
Relatora: SÁNCHEZ MIGUEL (Gr. II – E)

− Referência: Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité
Económico e Social e ao Comité das Regiões: Estratégia para o Mercado Interno – Revisão de
2000
COM(2000) 257 final
CES  1175/2000

− Resultado da votação: 87 votos a favor e 1 abstenção

− Pontos-chave:

O CES considera positiva a apresentação anual de uma revisão da estratégia para o
mercado interno europeu, sobretudo no que respeita ao estabelecimento de prioridades nas acções
realizadas. Não obstante, convém ter em conta os procedimentos legislativos, a fim de cumprir os
prazos previstos para facilitar o bom funcionamento do mercado interno.

A harmonização fiscal, associada ao pacote de medidas adoptadas para este efeito
pelo Conselho de Ministros na Cimeira da Feira (Portugal), é uma das prioridades que o CES
pretende destacar para acabar com a fraude fiscal.

Igualmente em linha com o objectivo de melhorar o enquadramento das empresas,
torna-se necessária a simplificação da regulamentação no mercado interno, para que o cumprimento
das normas seja acessível a todas as empresas, especialmente às PME.

O CES considera a aprovação do Estatuto da Sociedade Europeia como uma das
prioridades para o bom funcionamento do mercado, não só considerado como um instrumento
adequado para as concentrações de empresas, mas também para os sistemas de participação dos
trabalhadores na vida empresarial.

− Contacto: Jakob Andersen
(Tel.: 32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  Acordos horizontais de cooperação – INT/077
Relator: REGALDO (Gr. I – I)

− Referência: Regras de concorrência referentes aos acordos de cooperação horizontal –
Comunicação nos termos do artigo 5° do Regulamento (CEE) n°  2821/71 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 1971, relativo à aplicação do n° 3 do artigo 81°  do Tratado CE a certas categorias
de acordos, de decisões concertadas, alterado pelo Regulamento (CEE) n° 2743/72
Aditamento a parecer de iniciativa (J.O. nº C 118 – 27/04/2000, p. 3)
CES 1176/2000

− Resultado da votação: 93 votos a favor e 1 abstenção
 

− Pontos-chave:
 

O Comité exprime a sua satisfação pelo considerável trabalho produzido pela Comissão e, por isso,
apoia em linhas gerais, a proposta de reforma dos acordos de cooperação horizontal. Contudo, o
Comité está preocupado com a natureza parcial da reforma. O Comité preferia uma isenção por
categoria única e global para os acordos horizontais, de modo a que todos os acordos pertinentes
pudessem beneficiar da isenção por categoria.

O Comité gostaria também de ver prevista a notificação retroactiva de acordos horizontais, como
acontece para os acordos verticais, e de que a Comissão adoptasse medidas para resolver este
problema.

O Comité sublinha que as novas regras sobre acordos horizontais e sobre acordos verticais são
preliminares à reforma proposta pelo Livro Branco e devem ser concebidas na perspectiva de uma
aplicação descentralizada.

 O Comité insta a Comissão a reconhecer a necessidade de transparência, clareza e simplicidade, o que
requer menos complexidade do quadro jurídico, e recomenda que se prolongue o período de
transição.

 
− Contacto: Birgit Fular

(Tel.: 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

_______________

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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4. SECÇÃO "EMPREGO, ASSUNTOS SOCIAIS E CIDADANIA "

•  "Os trabalhadores idosos " – SOC/039 (parecer de iniciativa)
Relator: DANTIN (II – F)

− Referência: "Os trabalhadores idosos " (parecer de iniciativa)
CES 1185/2000

− Resultado da votação: 97 votos a favor, 1 voto contra e 2 abstenções

Pontos-chave:

O Comité aprova a decisão do Conselho Europeu de Lisboa de elevar a taxa de
emprego para uma "taxa mais próxima possível de 70% em 2010".

Considerando os problemas demográficos que a União Europeia vai inevitavelmente defrontar no
futuro; a taxa actual do emprego na faixa etária dos 55-64 anos, a sua diminuição constante e
global; a progressão constante, em volume e percentagem, deste grupo etário em relação aos demais
grupos; a prática actual das empresas, dos trabalhadores, bem como as leis laborais e os contratos
colectivos negociados. O Comité considera que a decisão do Conselho só poderá concretizar-se
através de acções conduzidas sob o impulso da União Europeia, dos Estados-Membros e dos
parceiros sociais para aumentar a taxa de emprego dos trabalhadores idosos.

Em primeiro lugar, tem que haver mudança das mentalidades e sensibilização dos trabalhadores e
das empresas.

O Comité sugere, por conseguinte, que a Comissão promova, em colaboração com os
Estados-Membros, uma campanha de sensibilização, informação e esclarecimento que vise os
principais actores e a sociedade em geral, para que todos tenham uma concepção positiva do papel
que os trabalhadores mais velhos podem desempenhar.

O Comité faz ainda algumas propostas concretas baseadas quer nas melhores práticas, de carácter
legislativo ou contratual, adoptadas nos Estados-Membros, quer nas suas próprias reflexões e
interrogações. Faz igualmente referência a disposições elaboradas pela Fundação de Dublim que lhe
parecem essenciais.
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Sugere que os parceiros sociais, por iniciativa própria ou solicitados pela Comissão, iniciem
um processo de diálogo social sobre a matéria, que desemboque num parecer, em recomendações
ou em qualquer outra forma de conclusões que entender útil. O resultado deste diálogo social
poderia levar, por exemplo a um "código de boa conduta voluntário", mas, sobretudo, poderia
contribuir para as orientações para o emprego, precisas e desafiadoras, sendo este o instrumento que
se afigura mais apropriado para tratar o assunto que nos preocupa.

− Contacto: Stefania Barbesta
(Tel. 9510 E-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  "Acção local em prol do emprego" – SOC/042
Relator.: VINAY (Gr II – I)

− Referência: "Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e
Social e ao Comité das Regiões – Acção local em prol do emprego. Uma dimensão local para a Estratégia
Europeia de Emprego"

(doc. COM(2000) 196 def.)
CES 1186/2000

− Resultado da votação: 103 votos a favor e 2 abstenções

− Pontos-chave:

As políticas de emprego, até agora a nível comunitário, nacional ou regional,
ganhariam, indubitavelmente, uma eficácia mais certeira com a introdução de planos de acção a
nível local, nos quais os múltiplos actores envolvidos e envolvíveis, em função das suas
responsabilidades e competências específicas e das diferentes situações territoriais e nacionais,
possam reconhecer-se e agir.

O crescimento das médio-pequenas e pequenas empresas do sector privado não agrícola que
caracterizou os últimos anos e revelou uma significativa capacidade de criar novos empregos está
indiscutivelmente ligado a um contexto local e põe em evidência, pois as potencialidades deste. É,
pois, da máxima importância que se identifiquem instrumentos apropriados para apoiar esta
iniciativa empresarial espalhada, mais ainda na fase de arranque, mas também com facilidades
processuais e fiscais e de acesso ao crédito.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Se é verdade que as autarquias locais e o poder regional podem contribuir de forma evidente para o
desenvolvimento do empreendimento local mediante uma simplificação das formalidades e dos
ónus administrativos, análoga, fundamental mesmo, importância assume a capacidade de criar
condições generalizadas de concessão de créditos mais acessíveis e menos onerosas também com
iniciativas de parceria entre o sector público e o privado.

Uma atenção e um papel especial devem ser dados, onde existam, às entidades bilaterais de
categoria que possam constituir um instrumento precioso a nível local para iniciativas de formação,
aumento do emprego, apoio nas situações de crise, gestão da flexibilidade, assistência organizativa
às pequenas empresas. Os parceiros sociais poderão também identificar o valor acrescentado da sua
contribuição específica, elaborando avaliações periódicas e divulgando "benchmarking" dos
resultados da sua acção concertada, em especial com referência ao pilar da adaptabilidade.

O apoio às iniciativas locais para o emprego é uma prioridade horizontal do FSE que deve ter
realização concreta. Deve também verificar-se se há a possibilidade de utilizar os novos
mecanismos de financiamento também para as micro-subvenções ao abrigo do nº 2 do artigo 4º do
Regulamento do FSE, destinadas especificamente a organizações não governamentais e
agrupamentos locais.

− Contacto: Alan Hick, Chefe de unidade
(Tel. 9302 E-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  "Agenda de Política Social " – SOC/047 -
Relator: BLOCH-LAINE (Gr III – F)

− Referência: Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité
Económico e Social e ao Comité das Regiões "Agenda de Política Social""
COM(2000) 379 fin
CES 1189/2000

− Resultado da votação: Adoptado por unanimidade

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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− Pontos-chave:

O Comité acolheu este pedido com grande satisfação pelos reptos que lança.

O Comité congratula-se com o facto de o texto consagrar este "princípio director" e reconhecer
como objectivo primordial o reforço das políticas económicas e sociais.

O "método aberto de coordenação" não deve limitar-se a um exercício de peritos, antes tender – e o
Comité está satisfeito que o documento o recomende – a optimizar o potencial de contribuições dos
actores da sociedade civil organizada.

O Comité subscreve incondicionalmente os objectivos relativos às vertentes
EMPREGO e QUALIDADE DO TRABALHO, cuja realização carece de indicadores quantitativos
e qualitativos reconhecidos. O Comité já defendeu uma participação mais eficaz dos parceiros
sociais para o desenvolvimento dos planos nacionais.

O Comité saúda a importância que a Comissão confere ao diálogo social, enquanto meio de
modernização das relações contratuais de adaptação e organização do trabalho e de realização de
um bom equilíbrio entre flexibilidade e segurança. Acolhe favoravelmente a ideia de convidar os
parceiros sociais a desenvolverem, com plena independência, iniciativas próprias nas respectivas
áreas de competência.

O Comité regista a forma equilibrada como o documento trata a questão dos instrumentos
comunitários legislativos e não legislativos.  Sublinha o facto de que a Comissão deseja ver
garantidos o desenvolvimento e o respeito dos direitos sociais fundamentais, em estreita
colaboração com a sociedade civil.  Nota com satisfação o relevo dado às propostas legislativas de
luta contra a discriminação e a perspectiva da adopção iminente da CARTA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS.

O Comité subscreve plenamente a preocupação da Comissão de preparar o alargamento em
condições de desenvolvimento económico e social equilibradas.

As tentativas da Comissão para promover o diálogo social e civil nesses países devem ser
acompanhadas de uma mobilização de todas as partes envolvidas.  O Comité Económico e Social
pode continuar a desempenhar um papel nuclear na matéria.

O Comité verifica, com agrado, que a saúde e segurança no trabalho são contempladas numa das
orientações para o emprego.  Seria interessante que tal orientação fosse escorada por exemplos de
boas práticas como o "benchmarking", que servem de apoio às orientações actualmente em curso.
No entender do Comité, essa orientação deveria ser acompanhada de campanhas de informação,
sensibilização, acções de formação e de "benchmarking" com base em exemplos mais instrutivos e,
designadamente, as práticas aplicadas pelos parceiros sociais. O Comité lamenta que a agenda não
dê maior ênfase à saúde e à segurança no trabalho.
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− Contacto: Alan Hick, Chefe de unidade
(Tel. 9302 E-Mail:alan.hick@esc.eu.int)

•  " Luta contra a exclusão social– SOC/048 -
Relatora: CASSINA (Gr II-I)
Co-relatora: zu EULENBURG (Gr III – D)

− Referência: Parecer sobre a "Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece um programa comunitário de acção de incentivo à cooperação entre os
Estados-Membros em matéria de luta contra a exclusão social"
COM(2000) 368 fin
CES  1187/2000

− Resultado da votação: Adoptado por unanimidade

− Pontos-chave:

O CES compreende que a posição assumida pela Comissão em relação ao programa seja prudente,
mas lamenta que o conteúdo do programa e a correspondente dotação financeira, não explorem
suficientemente o clima favorável instaurado pelas decisões de Lisboa.

O CES considera que a dimensão da exclusão social na UE, as suas tendências e o risco de criar
novas exclusões deviam ter apelado para mais coragem, pelo menos em quatro domínios:

− uma definição melhor e diferente das prioridades, incluindo também o desenvolvimento de
iniciativas e de abordagens inovadoras e concretas no terreno;

− por conseguinte, um aumento e uma repartição diferente dos recursos;
− a necessidade de ter em conta o objectivo da coesão social em todas as decisões e políticas

comunitárias;
− uma solicitação mais clara aos Estados-Membros para a definição de planos de luta contra a

exclusão acompanhados, desde já, de um calendário e de objectivos quantitativos, mas
sobretudo qualitativos, para a erradicação da pobreza.

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Seria preciso indicar de modo claro que todos os programas a título do FSE deveriam examinar a
sua coerência em relação ao objectivo da coesão social.

Os agentes abrangidos pelo programa deveriam ser as autoridades comunitárias, os
Estados-Membros, as regiões e as administrações locais, os parceiros sociais e as ONG que
trabalham com os excluídos, a todos os níveis, mas também os próprios excluídos e os pobres que
deveriam ter condições para se auto-organizarem e para participarem no programa.

O CES, não concorda com a importância atribuída aos "estudos" e "investigações". Esta última
vertente, que seria amplamente financiada pelo programa, corre o risco de resultar numa dispersão
dos fundos sem garantia de efeitos positivos na luta concreta contra a exclusão enquanto tal. O CES
nota, por exemplo, que a quantidade e qualidade dos estudos já disponíveis nesta matéria merecem
um exame prévio.

A este propósito, o CES, em cooperação com o Comité das Regiões, estudará a possibilidade de
criar uma instância de observação, de contacto, de seguimento e de apoio, que conte com a
participação das redes europeias de ONG interessadas, bem como do Parlamento Europeu.

− Contacto: M. Alan Hick, Chefe de unidade
(Tel. 9302 E-Mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  "Orientações para o emprego 2001" – SOC/050
Relator: BEIRNAERT (B-I)

− Referência: Parecer sobre a "Proposta de decisão do Conselho relativa às Orientações para as
políticas e Emprego dos Estados-Membros em 2001"
COM (2000)548 final
CES  1188/2000

− Resultado da votação: 104 votos a favor e 2 abstenções

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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− Pontos-chave:

O Comité, considera que os governos devem ter em especial atenção a necessidade de concentrar o
conjunto das suas políticas na promoção do emprego pondo em evidência um conjunto de
contributos:

− abordagem macro-económica;
 
− criação de condições-quadro favoráveis ao investimento e ao reforço da procura interna;
 
− aumentos salariais moderados e manutenção da função reguladora das convenções colectivas

para o mercado de trabalho;
 
− redução dos custos do factor trabalho mediante diminuição dos encargos extra-salariais impostos

por lei;
 
− aliar medidas activas do mercado de trabalho a incentivos institucionais para aceitação de

empregos;
 
− reformas estruturais da economia para aumento da competitividade.

O objectivo que visa a elevação da taxa de emprego de 70% em 2010 confrontará os
Estados-Membros com o repto incontornável de um maior investimento na qualificação dos
trabalhadores e dos candidatos a emprego através da formação contínua.

O Comité salienta a grande importância de proporcionar às mulheres um acesso mais
alargado às novas tecnologias.

O aumento da taxa de emprego passa igualmente, em parte, pelo aumento da taxa de
emprego dos trabalhadores mais idosos. É com satisfação que o Comité constata que a Comissão,
na orientação nº 3, propõe medidas positivas visando reforçar a capacidade e as competências dos
trabalhadores, introduzir fórmulas de trabalho flexíveis e aumentar a sensibilização dos
empregadores para as potencialidades destas pessoas.
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O Comité subscreve plenamente o apelo em favor de uma política de combate à
discriminação no seu acesso ao mercado do trabalho. Todas as forças vivas deviam ser associadas a
esta prática de abertura dos mercados de trabalho.

O Comité insiste num desmantelamento dos obstáculos à criação e desenvolvimento
de empresas e salienta a importância de uma redução das formalidades e despesas administrativas
para a criação de empresas nas regiões de elevada taxa de desemprego.

A redução da imposição fiscal e parafiscal revela-se um factor importante de
promoção do emprego.

O Comité partilha a concepção da Comissão, segundo a qual o pilar da
adaptabilidade deverá ser objecto de uma maior atenção por parte dos Estados-Membros e dos
parceiros sociais, o papel dos quais a Comissão salienta com justiça.

No parecer sobre a segurança e a saúde no local de trabalho, o Comité considerava
que a preocupação da segurança e da saúde no trabalho deveria ser objecto de uma das orientações
para o emprego. O Comité verifica com satisfação que a Comissão integrou estas preocupações nas
suas propostas.

O Comité considera que as orientações deveriam reflectir a conclusão da cimeira de
Lisboa que apela para a melhoria da igualdade de oportunidades em todos os seus aspectos,
designadamente no respeitante à conciliação da vida profissional com a vida familiar.

O Comité constata que, não obstante a importância dada pelas instituições
comunitárias ao envolvimento dos parceiros sociais no processo do emprego, não apenas na
preparação e execução dos PAN, tal importância não se reflecte na realidade nos Estados-Membros.

O Comité considera muito positiva a coerência e a articulação crescentes que se
realiza entre as prioridades das orientações para o emprego, os documentos de programação
aprovados pelo Comité do Fundo Social Europeu e as orientações da agenda social proposta pela
Comissão.

− Contacto: M. Alan Hick, Chefe de unidade
(Tel. 9302 E-Mail: alan.hick@esc.eu.int)

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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•  "Direito de visita dos filhos" – SOC/052
Relator: RETUREAU (F-II) (art. 54 de DANTIN)

− Referência: "Iniciativa da República Francesa tendo em vista a aprovação do regulamento do
Conselho relativo à execução mútua das decisões respeitantes ao direito de visita dos filhos"

9735/00 JUSTCIV 75
CES  1190/2000

− Resultado da votação: 106 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção

− Pontos-chave:

O Comité é de opinião que a proposta de regulamento visa facilitar o exercício do direito de visita e
de alojamento, impedindo que a criança se torne refém de um conflito entre os pais residentes em
Estados-Membros diferentes.

O Comité está, pois, de um modo geral satisfeito com o conjunto destas disposições de protecção do
interesse superior do menor e dos direitos dos progenitores, estabelecendo vias de recurso rápidas e
que respeitam o princípio do contraditório.

No entanto, pede que o direito do menor a ser ouvido pelos tribunais seja o mais lato possível e que
estes tenham efectivamente em conta a palavra da criança. Esta deveria, por seu turno, ter a
possibilidade de recorrer a uma representação própria para defesa dos seus interesses.

Por último, o Comité lamenta profundamente a excessiva timidez que caracteriza o estado da
cooperação em matéria civil e que o direito da família seja abordado de modo ainda limitado,
levando a que, por exemplo, a família de facto e os filhos nascidos fora do casamento não vejam os
seus direitos reconhecidos e aplicados no quadro comunitário.

− Contacto: Stefania Barbesta
(Tel.: 546.95.10, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

_______________

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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5. SECÇÃO "RELAÇÕES EXTERNAS"

•  Ambiente e o desenvolvimento sustentável – REX/042
Relator: RIBBE (Gr. III – D)

− Referência: "Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu – Integrar o
ambiente e o desenvolvimento sustentável na política de cooperação económica e para o
desenvolvimento – Elementos de uma estratégia global"

COM (2000) 264 final
CES  1191/2000

− Resultado da votação: 83 votos a favor r 6 abstenções

− Pontos-chave:

O Comité aplaude o documento apresentado pela Comissão que dá assim a entender que está
empenhada na concretização dos objectivos do Tratado de Amsterdão e da Cimeira de Cardiff e
reconhece a extrema importância deste tema e as lacunas consideráveis que é preciso colmatar.

O Comité observa com inquietação o desenvolvimento global actual e constata que o
fosso entre pobres e ricos aumenta a olhos vistos

A situação do ambiente nos vários países ou regiões em desenvolvimento é,
naturalmente, muito diversa e escapa, portanto, a qualquer generalização. Mas, pode-se falar
abertamente e sem o risco de exagerar de uma situação dramática.

O Comité chama expressamente a atenção para o facto de não poder haver uma
verdadeira protecção do ambiente com base em medidas impostas a partir do topo. Esta só terá êxito
se estas encontrarem eco na sociedade, se as pessoas as compreenderem e aceitarem e pedirem, até,
para ir mais longe.

De futuro, haveria que dar maior ênfase à ampla participação do público e da
sociedade civil organizada na concepção, na aplicação e na avaliação das estratégias de
desenvolvimento, sobretudo, na área da política do ambiente e do desenvolvimento sustentável.

− Contacto: Jean-François Bence
(Tel: 9399 – E-Mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)

________________
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6. SUBCOMITÉS

•  "Objectivos estratégicos 2000-2005 – Configurar uma nova Europa"
(Comunicação) (parecer de iniciativa)
Relator: GAFO FERNANDEZ (ES-I)

− Referência: Comunicação da Comissão sobre "Objectivos estratégicos 2000 – 2005 – Configurar
uma nova Europa"
COM(2000) 154 final
CES 1198/2000

− Resultado da votação: 59 votos a favor, 7 votos contra e 1 abstenção

− Pontos-chave:
 

O Comité louva a iniciativa da Comissão de preparar-se para os desafios que o século XXI colocará
à União e para afastar as ameaças e explorar as oportunidades com que se verá confrontada nos
anos vindouros.

O Comité partilha da opinião da Comissão de que um dos desafios mais importantes, mais urgentes,
mais imperiosos e mais difíceis consiste em vencer o desencanto dos cidadãos europeus em relação
ao projecto europeu. O Comité tem a capacidade e a disposição de, com base na sua longa
experiência e em colaboração com as organizações representativas da sociedade civil, apresentar à
Comissão propostas de formas e modelos de participação eficazes.

O Comité propõe que o Livro Branco dê especial relevo às relações entre as
instituições e os órgãos comunitários e a sociedade civil organizada, bem como à formulação de
aspectos políticos futuros e à melhoria de processos de decisão mais participativos. Trata-se
também de abrir o debate sobre como estruturar o diálogo civil, incluindo todos os interesses, mas
evitando equívocos com o diálogo social. Neste contexto, o Comité gostaria de salientar o seu modo
de gerir os conflitos existentes entre interesses diversos, que se baseia em diálogo e exames de
peritos para se chegar a um compromisso. Ao sublinhar a sua especificidade, o Comité gostaria de
ser consultado sobre os problemas para os quais a Comissão está a tentar encontrar respostas
concretas com a elaboração do Livro Branco, podendo o Comité dar um contributo válido através
de pareceres preliminares, audições ou outros meios a definir.

− Contacto: Verónica Tomei
           (Tel.: 32 2 5469866 – e-mail: veronica.tomei@esc.eu.int)

mailto:veronica.tomei@cese.europa.eu
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•  Novos saberes, novos empregos, os efeitos das novas tecnologias) (parecer de
iniciativa)
Relatora: ENGELEN-KEFER (Gr II – DE)
Co-relator: MORGAN (Gr I – UK)

− Referência: Novos saberes, novos empregos, os efeitos das novas tecnologias)
CES: 1194/2000

− Resultado da votação: 83 votos a favor, 23 votos contra e 6 abstenções

− Pontos-chave:

As conclusões do Conselho Europeu de 23 e 24 de Março, em Lisboa, atribuem à
União Europeia um novo objectivo estratégico para a próxima década, designadamente "tornar-se
na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz de garantir
um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior coesão
social" (ponto 5 das conclusões da Presidência).

No quadro da presidência francesa, Presidente do Conselho Económico e Social
francês, Jacques Dermagne, propôs à Presidente do Comité a realização conjunta de uma
conferência sobre "Novos conhecimentos, novos empregos" a ter lugar em Paris, em 8 de
Novembro de 2000.

Com o parecer de iniciativa proposto, o Comité pretende prestar um contributo
válido na abordagem desta questão fundamental da Presidência francesa e influenciar o programa
de trabalho da União. Além disso, dar-se-á continuidade ao procedimento lançado na Cimeira de
Lisboa de, mediante uma ampla conferência com o Conselho Económico e Social do respectivo país
da Presidência, procurar reforçar o papel dos órgãos consultivos a nível nacional e comunitário na
concretização de aspectos futuros da política social da União Europeia.
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A rápida evolução da sociedade do conhecimento está a afectar todos os sectores da
economia, as estruturas organizacionais e laborais e as condições de trabalho e de emprego. É, pois,
profundo o seu impacto na transformação económica, social e cultural da nossa sociedade.

A tríade "novas tecnologias, meios de comunicação e telecomunicações" (TMT)
estende-se a todos os âmbitos, se bem que não seja directamente utilizada em muitas profissões e
actividades.

A sociedade de conhecimento oferece um vasto manancial de formas de organização.
Se fizermos um esforço conjunto para melhorarmos e ampliarmos as nossas competências de base,
saberemos aproveitar de forma eficaz e socialmente responsável as oportunidades de inovação na
indústria e na sociedade.

Hoje em dia, a polivalência no uso das novas tecnologias é uma competência tão
básica e tão necessária como ler, escrever e fazer contas. Para optimizar a rendibilidade do capital
humano, são necessários de sistemas de educação primária, secundária e superior que eduquem e
formem para a sociedade do conhecimento; importam que as empresas invistam nesse capital
humano, desenvolvendo e formando o seu pessoal.

Se se tiverem em conta estas exigências da sociedade do conhecimento, mais urgente
se torna uma estratégia de emprego activa e prospectiva que, devidamente apoiada pelos principais
agentes económicos e sociais, crie um novo equilíbrio entre o investimento nos recursos humanos e
o investimento em equipamento, instalações e infra-estruturas.

Os novos conhecimentos, a inovação técnica e o progresso social têm de dar as mãos
para facilitar a caminhada para uma sociedade, empresas e empregos baseados na aprendizagem.

Os novos princípios de organização e de gestão guiam-se menos por aspectos de
estatuto do que pela dinâmica dos processos. As formas participativas de organização do trabalho
ganham relevo com a progressiva participação dos trabalhadores na organização dos locais, das
rotinas e dos horários de trabalho.

A expansão de novas formas de trabalho e de novas fórmulas para conciliar o
trabalho remunerado com formação e com actividades familiares e sociais requerem uma revisão do
direito do trabalho e da legislação da segurança social.
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O sistema de segurança social tem de se ajustar à flexibilidade das formas de
trabalho e dos estilos de vida. Para impedir que, na sociedade do conhecimento, paire sobre certos
grupos  a ameaça de discriminação e exclusão, é imperioso que todos os grupos sociais
desempenhem o papel que lhes compete no desenvolvimento da sociedade da informação. Há que
evitar a exclusão social para não abrandar o ritmo da inovação e da subsequente prosperidade, nem
comprometer a coesão social.

As mudanças na organização do trabalho trazem consigo mudanças no sistema de
relações laborais. Sente-se grande falta de iniciativas conjuntas entre os parceiros sociais, aptas a
assegurar que a transição para a sociedade do conhecimento fomente em igual medida a
competitividade e a coesão social.

A Europa sairá indubitavelmente vencedora desta transformação se souber encontrar
um novo equilíbrio entre as forças do mercado e as tarefas fundamentais que ainda incumbem
legitimamente ao Estado.

A União Europeia tem boas perspectivas na era da mundialização se usar audaz e
equilibradamente as potencialidades económicas e sociais da sociedade do conhecimento.

− Contacto: Fritz Rath
(Tel.: 32 2 546 9250 – e-mail: Fritz.Rath@esc.eu.int

________________
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COMISSÕES
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES                     Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

J.J. LAGENDIJK
(VERTS/ALE)

Cooperação comercial: preferências
pelos Balcãs, alargamento à antiga
República Jugoslava da Macedónia e
à Jugoslávia

AFET (P) 27.11.00

J.J. LAGENDIJK
(VERTS/ALE)

Acordo de cooperação CE/ARJ
Macedónia: suspensão das
disposições comerciais e das medidas
de acompanhamento

AFET (P) 27.11.00

Grupo
ELDR

Asilo: atribuição e retirada do estatuto
de refugiado - normas mínimas
processuais

AFET (P) 27.11.00

IZQUIERDO
ROJO
(PSE)

Frutas de casca rija: melhoria da
qualidade e da comercialização,
prorrogação de um ano (Regl.
(CEE) n. 1035/72)

AGRI (F) 23.11.00 C5-0533/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Política comum da pesca: regime de
controlo, participação financeira da
Comunidade

BUDG (P) 23.11.00 C5-0583/00

FÄRM
(PSE)

Cooperação comercial: preferências
pelos Balcãs, alargamento à antiga
República Jugoslava da Macedónia e
à Jugoslávia

BUDG (P) 23.11.00

FÄRM
(PSE)

Acordo de cooperação CE/ARJ
Macedónia: suspensão das
disposições comerciais e das medidas
de acompanhamento

BUDG (P) 23.11.00

MULDER
(ELDR)

Açúcar: organização comum de
mercado OCM (Reg.2038/1999/CE)

BUDG (P) 23.11.00 C5-0534/00

TURCHI
(UEN)

Protecção civil: mecanismo
comunitário para a coordenação da
intervenção em casos de emergência

BUDG (P) 23.11.00 C5-0543/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Relações CE/Estados Unidos:
programa de cooperação no domínio
do ensino superior. Renovação.

BUDG (P) 23.11.00

DELL'ALBA
(NI)

Reformulação do Regulamento
Financeiro

BUDG (F) 23.11.00 C5-0627/00

PERRY
(PPE-DE)

Quitação 1999: orçamento geral CE -
outras secções, CEDEFOP e
FEACVT

CULT (P) 23.11.00 C5-0312/00

PERRY
(PPE-DE)

Relações CE/Estados Unidos:
programa de cooperação no domínio
do ensino superior. Renovação.

CULT (F) 23.11.00

ZORBA
(PSE)

Acordo CE/Canadá no domínio do
ensino superior e da formação

CULT (F) 23.11.00

Grupo
GUE/NGL

Preferências pautais generalizadas:
produtos originários dos países menos
avançados, 1.7.99-31.12.2001

DEVE (F) 22.11.00

RADWAN
(PPE-DE)

A liquidação obrigatória das empresas
de seguros

ECON (F) 28.11.00 C2-0208/86

BOWE
(PSE)

Quitação 1999: orçamento geral CE ENVI (P) 21.11.00 C5-0310/00

GROSSETÊTE
(PPE-DE)

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

ENVI (P) 21.11.00 C5-0475/00

KRONBERGER
(NI)

Eficiência energética: plano de acção ENVI (P) 21.11.00 C5-0567/00

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ
(GUE/NGL)

Protecção civil: mecanismo
comunitário para a coordenação da
intervenção em casos de emergência

ENVI (F) 21.11.00 C5-0543/00

PAULSEN
(ELDR)

Polícia sanitária: condições aplicáveis
aos subprodutos animais (alt. das
Directivas 90/425/CEE e
92/118/CEE)

ENVI (F) 21.11.00 C5-0538/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

PAULSEN
(ELDR)

Polícia sanitária: regras aplicáveis aos
subprodutos animais não destinados
ao consumo humano

ENVI (F) 21.11.00 C5-0539/00

GRÖNER
(PSE)

Quitação 1999: orçamento geral CE FEMM (P) 22.11.00 C5-0310/00

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Asilo: atribuição e retirada do estatuto
de refugiado - normas mínimas
processuais

FEMM (P) 22.11.00

AVILES PEREA
(PPE-DE)

O papel das mulheres no quadro da
globalização

FEMM (F) 22.11.00

Grupo
PPE-DE

Política da água: tarificação,
utilização sustentável dos recursos.

ITRE (P) 23.11.00 C5-0634/00

Grupo
ELDR

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

ITRE (P) 23.11.00 C5-0527/00

Grupo
PSE

Açúcar: organização comum de
mercado OCM (Reg.2038/1999/CE)

ITRE (P) 23.11.00 C5-0534/00

FLESCH
(ELDR)

Internet: sistema de nomes de
domínio, criação do domínio de
topo EU.

ITRE (F) 23.11.00 C5-0568/00

BRADBOURN
(PPE-DE)

Transportes terrestres, ferroviários e
rodoviários: obrigações de serviço
público

JURI (P) 22.11.00 C5-0326/00

McCARTHY
(PSE)

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

JURI (P) 22.11.00 C5-0440/00

TITLEY
(PSE)

Informação e consulta dos
trabalhadores: Conselho de Empresa
Europeu - aplicação da Directiva
94/45/CE.

JURI (P) 22.11.00 C5-0437/00

MARINHO
(PSE)

Cooperação judiciária: obtenção de
provas em matéria civil e comercial.
Iniciativa alemãna

JURI (F) 22.11.00 C5-0519/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Acordo Interinstitucional para um
recurso mais estruturado à técnica da
remodelação

JURI (F) 22.11.00 C5-0588/00

ZIMERAY
(PSE)

Pedido de levantamento da imunidade
do Deputado Sichrovsky

JURI (F) 22.11.00 IMM00223
7

ZIMERAY
(PSE)

Pedido de levantamento da imunidade
do Deputado Voggenhuber

JURI (F) 22.11.00 IMM00223
8

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Política comum da pesca: regime de
controlo, participação financeira da
Comunidade

PECH (F) 28.11.00 C5-0583/00

McCARTIN
(PPE-DE)

Gestão das pescas: controlo no
nordeste do Atlântico (CPANE),
cooperação multilateral (alt. reg.
2791/99/CE)

PECH (F) 28.11.00 C5-0584/00

NICHOLSON
(PPE-DE)

Conservação dos recursos de pesca:
reconstituição da unidade
populacional de bacalhau no Mar da
Irlanda, medidas para 20

PECH (F) 28.11.00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

populações de grandes migradores PECH (F) 28.11.00 C5-0556/00

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ
(GUE/NGL)

Respeito dos Direitos do Homem na
União Europeia (2000)

PETI (P) 28.11.00 C5-0536/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Eficiência energética: plano de acção RETT (P) 21.11.00 C5-0567/00

G. COLLINS
(UEN)

Transportes aéreos: protecção dos
passageiros.

RETT (F) 21.11.00 C5-0635/00

MEIJER
(GUE/NGL)

Transportes terrestres, ferroviários e
rodoviários: obrigações de serviço
público

RETT (F) 21.11.00 C5-0326/00
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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: o sector
agrícola do algodão na União Europeia

BUDG
AGRI

SEC (00) 1630
final

Proposta de decisão do Conselho que fixa as linhas directrizes
financeiras plurianuais para a gestão do fundo "CECA em
liquidação"

CONT
ITRE

BUDG

COM (00) 520
final

Proposta de decisão do Conselho que estabelece as orientações
técnicas plurianuais para o programa de investigação do Fundo
para a Investigação do Carvão e do Aço

BUDG
CONT
ITRE

COM (00) 521
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Aceleração da luta contra as principais doenças
transmissíveis no contexto da redução da pobreza

AFET
ITRE
DEVE

COM (00) 585
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social, ao Comité
Consultivo CECA e ao Comité das Regiões: "O futuro do
diálogo estruturado após o termo de vigência do Tratado
CECA"

BUDG
ITRE
AFCO
EMPL

COM (00) 588
final

Comissão das  Comunidades Europeias: relatório de
actividades EURES 1998-1999 - "Para um mercado europeu
integrado do emprego: o contributo da rede EURES"

EMPL COM (00) 607
final

Relatório da Comissão à autoridade orçamental sobre a
situação em 30 de Junho de 2000 das garantias cobertas pelo
orçamento geral

CONT
BUDG

COM (00) 611
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: Realização do "Espaço Europeu da Investigação":
Orientações para as acções da União no domínio da
investigação (2002-2006)

CULT
FEMM
ITRE

COM (00) 612
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: implementação da estratégia comunitária de redução
das emissões de CO2 dos veículos automóveis Primeiro
relatório anual sobre a eficácia da estratégia

ITRE
RETT
ENVI

COM (00) 615
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu :
sobre a aplicação do Acordo entre as Comunidades Europeias e
o Governo dos Estados Unidos da América relativo à aplicação
dos respectivos direitos da concorrência  de 1 de Janeiro de
1999 a 31 de Dezembro de 1999

ITRE COM (00) 618
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu e ao Comité Económico e Social: a evolução futura da
protecção social numa perspectiva de longo prazo: Regimes de
pensões seguros e sustentáveis

ECON
JURI

FEMM
EMPL

COM (00) 622
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu,
ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões
relativo às actividades do Observatório Europeu do Racismo e
da Xenofobia

LIBE COM (00) 625
final

Comunicação da Comissão: Análise do Programa Auto-Oil II ITRE
RETT
ENVI

COM (00) 626
final

Comunicação da Comissão : O aprovisionamento em petróleo
da União Europeia

ECON
RETT
ITRE

COM (00) 631
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre a avaliação do programa de medidas e acções específicas
para melhorar o acesso de produtos e de serviços
transfronteiras da União Europeia ao Japão

CONT
ITRE

COM (00) 638
final
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Propostas alteradas
(Artigo 250º, Nº 2 do Tratado CE)

Assunto Competência Doc.

Proposta alterada de directiva do Conselho relativa ao direito
ao reagrupamento familiar

JURI
LIBE

COM (00) 624
final
CNS 990258

Proposta alterada de decisão do Conselho que estabelece um
programa de acção comunitário de combate à discriminação
2001-2006

AFET
BUDG
JURI

EMPL
AFCO
FEMM
CULT
ITRE
LIBE

COM (00) 649
final
CNS 990251

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

AFET
BUDG
LIBE
JURI

FEMM
CULT
ITRE
EMPL

COM (00) 652
final
CNS 990225
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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 23 a 27 de Outubro de 2000

Estrasburgo

Resoluções e decisões aprovadas
temas debatidos em sessão e seguimento dado
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le globe en séance

Projecto de orçamento para 2001
Orçamento CECA 2001
ACI: fichas financeiras

Sérvia

Kosovo: assistência
financeira

Albânia: plano
de acção

CE/Bulgária/Hungria:
Transporte de mercadorias

Hong Kong

Bacalhau no mar
da Irlanda

Conselho informal
de Biarritz

Espanha: inundações -
terrorismo

Itália do Norte:
inundações

Marrocos: acordo de
pesca

O mundo em sessão

Panorâmica global
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A l t e r a ç õ e s  l e g i s l a t i va s  a p r o va d a s  e m  s e s s ã o

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

I T R E  A 5 - 0 2 9 8 /2 0 0 0
C le gg

A F E T  A 5 - 0 2 8 6 /2 0 0 0
B o n in o

R E T T  A 5 - 0 0 8 5 /2 0 0 0
M a s t o r a k is

F E M M  A 5 - 0 2 9 4 /2 0 0 0
E r ik s s o n

E M P L  A 5 - 0 2 9 5 /2 0 0 0
C o c ilo v o

P E C H  A 5 - 0 2 7 6 /2 0 0 0
N ic h o ls o n

A G R I  A 5 - 0 2 7 3 /2 0 0 0
J o v é  P e r e s  

G r u p o s  P o l í t ic o s :  n ú m e r o  a b so lu t o  d e  a l t e r a ç õ e s  a p r o v a d a s  e m  se s sã o

C o m is sã o :  a l t e r a ç õ e s s  a p r e se n t a d a s  e m  se s sã o

P E :  n ú m e r o  a b so lu t o  d e  a l t e r a ç õ e s  a p r o v a d a s  e m  s e s sã o
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Trabalhos Legislativos

I. Documentos preparatórios

Título Autor Relator Doc. sessão ref. do dossier Processo Deliberações em
sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovaçã

o em
sessão

Comunicação da Comissão ao Parlamento
Europeu e ao Conselho "Estratégia
comunitária em matéria de desreguladores
endócrinos - substâncias suspeitas de
interferir com os sistemas hormonais dos
seres humanos e dos animais"

ENVI Lund A5-0197/2000 2000/2071 COS Resolução aprovada
com alterações

.../... 25/10/00 26/10/00

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu sobre políticas e
medidas da União Europeia para a redução
das emissões de gases com efeito de estufa:
Rumo a um programa europeu para as
alterações climáticas (ECCP)

ENVI Moreira da
Silva

A5-0270/2000 2000/2103 COS Resolução aprovada
com alterações

.../... 25/10/00 26/10/00

O Livro Verde da Comissão sobre a
transacção de direitos de emissão de gases
com efeito de estufa na União Europeia

ENVI Moreira da
Silva

A5-0271/2000 2000/2104 COS Resolução aprovada
com alterações

.../... 25/10/00 26/10/00

O Livro Branco da Comissão sobre a
segurança dos alimentos

ENVI Bowis A5-0272/2000 2000/2082 COS Resolução aprovada
com alterações

.../... 25/10/00 25/10/00
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Título Autor Relator Doc. sessão ref. do dossier Processo Deliberações em
sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovaçã

o em
sessão

O projecto de Plano de Acção para a Albânia
e as Regiões Limítrofes

LIBE Karamanou A5-0287/2000 2000/2158 COS Resolução aprovada
com alterações

.../... 25/10/00 26/10/00

A cooperação reforçada AFCO Gil-Robles
Gil-Delgado

A5-0288/2000 2000/2162 INI Resolução aprovada
com alterações

24/10/00 24/10/00 25/10/00

A constitucionalização dos Tratados AFCO Duhamel A5-0289/2000 2000/2160 INI Resolução aprovada
com alterações

24/10/00 24/10/00 25/10/00

A Agenda de Política Social EMPL Van Lancker A5-0291/2000 2000/2219 COS Resolução aprovada
com alterações

23/10/00 23/10/00 25/10/00
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II. Processos legislativos
Legendas:
***III : Conciliação  - ***II : Co-decisão - segunda leitura - ***I : Co-decisão - primeira leitura - *** : Parecer favorável - * : Consulta

Título Autor: Ref. do dossier
Doc. de sessão

Relator
Processo Deliberações em

sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera
a Directiva 93/42/CEE do Conselho em relação aos
dispositivos que integram derivados estáveis do sangue e
do plasma humanos

ENVI 1995/0013B
A5-0268/2000
Trakatellis

***II Pos. comum aprovada …/… …/… 24/10/00

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à repartição entre os Estados-Membros das
autorizações recebidas no âmbito dos acordos concluídos
entre a Comunidade Europeia e a República da Bulgária e
entre a Comunidade Europeia e a República da Hungria
que estabelecem determinadas condições para o transporte
rodoviário de mercadorias e a promoção do transporte
combinado

RETT 1999/0264
A5-0085/2000
Mastorakis

***I Prop. legislativa
aprovada

…/… …/… 25/10/00

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à acção na luta contra as minas terrestres
antipessoal

AFET 2000/0062
A5-0286/2000
Bonino

***I Prop. legislativa
alterada

…/… 25/10/00 25/10/00

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à oferta separada de acesso à linha de assinante

ITRE 2000/0185
A5-0298/2000
Clegg

***I Prop. legislativa
alterada

…/… 25/10/00 26/10/00

Decisão do Conselho relativa à conclusão do acordo entre a
Comunidade Europeia e a República da Bulgária que
estabelece determinadas condições para o transporte
rodoviário de mercadorias e a promoção do transporte
combinado

RETT 1999/0266
A5-0278/2000
Hatzidakis

*** Prop. legislativa
aprovada

…/… …/… 25/10/00
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Título Autor: Ref. do dossier
Doc. de sessão

Relator
Processo Deliberações em

sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão

Decisão do Conselho relativa à conclusão do acordo entre a
Comunidade Europeia e a República da Hungria que
estabelece determinadas condições para o transporte
rodoviário de mercadorias e a promoção do transporte
combinado

RETT 1999/0268
A5-0278/2000
Hatzidakis

*** Prop. legislativa
aprovada

…/… …/… 25/10/00

Decisão do Conselho relativa a um Programa Plurianual
para a Empresa e o Espírito Empresarial (2001-2005)

ITRE 2000/0107
A5-0267/2000
Monfort

* Prop. legislativa
alterada

…/… 26/10/00 26/10/00

Directiva do Conselho relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes à
manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de
transferência de empresas ou de estabelecimentos ou de
partes de empresas ou de estabelecimentos (versão
codificada)

ITRE 2000/0108
processo sem relatório

* Prop. legislativa
aprovada

…/… …/… 25/10/00

Decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome da
Comunidade Europeia, do Protocolo de 1998 à Convenção
de 1979 sobre Poluição Atmosférica Transfronteiras a
Longa Distância relativo aos Metais Pesados

ENVI 2000/0082
processo sem relatório

* Prop. legislativa
aprovada

…/… …/… 24/10/00

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

AGRI 1999/0284
A5-0228/2000
Souchet

* Prop. legislativa
alterada

…/… 20-Sep-00 24/10/00

Directiva do Conselho que altera a Directiva 68/193/CEE
relativa à comercialização dos materiais de propagação
vegetativa da vinha

AGRI 2000/0036
A5-0195/2000
Klass

* Prop. legislativa
alterada

…/… 23/10/00 24/10/00



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 75

Boletim 11.12.2000 - PT - PE 298.413

Título Autor: Ref. do dossier
Doc. de sessão

Relator
Processo Deliberações em

sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE)
n° 2200/96, que estabelece a organização comum de
mercado no sector das frutas e produtos hortícolas, o
Regulamento (CE) n° 2201/96, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos produtos
transformados à base de frutas e produtos hortícolas, e o
Regulamento (CE) n° 2202/96, que institui um regime de
ajuda aos produtores de determinados citrinos

AGRI 2000/0191
A5-0273/2000
Jove Peres

* Prop. legislativa
alterada

…/… 25/10/00 26/10/00

Regulamento do Conselho que estabelece medidas técnicas
suplementares para a recuperação da unidade populacional
de bacalhau no mar da Irlanda (divisão CIEM VIIa)

PECH 2000/0071
A5-0276/2000
Nicholson

* Prop. legislativa
alterada

…/… 25/10/00 26/10/00

Decisão do Conselho sobre o Programa relativo à
Estratégia-Quadro da Comunidade para a Igualdade entre
Homens e Mulheres (2001-2005)

FEMM 2000/0143
A5-0294/2000
art 62
Eriksson

* Prop. legislativa
alterada

…/… 23/10/00 24/10/00

Decisão do Conselho relativa às Orientações para as
Políticas de Emprego dos Estados-Membros em 2001

EMPL 2000/0225
A5-0295/2000
art 62
Cocilovo

* Prop. legislativa
alterada

…/… …/… 24/10/00
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III. Alterações legislativas

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à oferta separada de acesso à linha de
assinante

2000/0185 ITRE A5-0298/2000 Clegg 18 18 0 0 0 13 4 1

Decisão do Conselho sobre o Programa relativo à
Estratégia-Quadro da Comunidade para a Igualdade
entre Homens e Mulheres (2001-2005)

2000/0143 FEMM A5-0294/2000 Eriksson 49 48 3 0 1 8 22 16

Decisão do Conselho relativa às Orientações para as
Políticas de Emprego dos Estados-Membros em 2001

2000/0225 EMPL A5-0295/2000 Cocilovo 1 1 0 0 0 1 0 0

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à acção na luta contra as minas terrestres
antipessoal

2000/0062 AFET A5-0286/2000 Bonino 30 30 0 1 0 9 20 0

Regulamento do Conselho que estabelece medidas
técnicas suplementares para a recuperação da unidade
populacional de bacalhau no mar da Irlanda (divisão
CIEM VIIa)

2000/0071 PECH A5-0276/2000 Nicholson 4 4 0 0 0 2 2 0

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n° 2200/96, que estabelece a organização
comum de mercado no sector das frutas e produtos
hortícolas, o Regulamento (CE) n° 2201/96, que
estabelece a organização comum de mercado no
sector dos produtos transformados à base de frutas e
produtos hortícolas, e o Regulamento (CE) n°
2202/96, que institui um regime de ajuda aos
produtores de determinados citrinos

2000/0191 AGRI A5-0273/2000 Jové Peres 61 62 1 0 0 17 41 2
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 93/42/CEE do Conselho em relação
aos dispositivos que integram derivados estáveis do
sangue e do plasma humanos

1995/0013B ENVI A5-0268/2000 Trakatellis 0 0 0 0 0 0 0 0

Decisão do Conselho relativa a um Programa
Plurianual para a Empresa e o Espírito Empresarial
(2001-2005)

2000/0107 ITRE A5-0267/2000 Montfort 58 61 4 1 0 31 21 5

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

1999/0284 AGRI A5-0228/2000 Souchet 7 7 0 0 0 3 4 0

Decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome
da Comunidade Europeia, do Protocolo de 1998 à
Convenção de 1979 sobre Poluição Atmosférica
Transfronteiras a Longa Distância relativo aos Metais
Pesados

2000/0082 ENVI C5-0358/2000 Jackson 0 0 0 0 0 0 0 0

Directiva do Conselho que altera a Directiva
68/193/CEE relativa à comercialização dos materiais
de propagação vegetativa da vinha

2000/0036 AGRI A5-0195/2000 Klass 26 25 8 0 0 3 22 0

Directiva do Conselho relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes à
manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso
de transferência de empresas ou de estabelecimentos
ou de partes de empresas ou de estabelecimentos
(versão codificada)

2000/0108 JURI C5-0316/2000 Medina Ortega 0 0 0 0 0 0 0 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à repartição entre os Estados-Membros das
autorizações recebidas no âmbito dos acordos
concluídos entre a Comunidade Europeia e a
República da Bulgária e entre a Comunidade
Europeia e a República da Hungria que estabelecem
determinadas condições para o transporte rodoviário
de mercadorias e a promoção do transporte
combinado

1999/0264 RETT A5-0085/2000 Mastorakis 1 1 0 0 0 0 1 0
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IV. Consultas legislativas com incidência financeira

Título Ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Competên-
cia quanto à
matéria de

fundo

Quadro jurídico Financiamento
Programação
financeira -
imputação

Exercício
Orçamen-

tal
Observações

Regulamento do Conselho relativo
à ajuda à Albânia, à
Bósnia-Herzegovina, à Croácia, à
República Federativa da
Jugoslávia e à Antiga República
Jugoslava da Macedónia e que
altera o Regulamento (CEE) n°
3906/89, a Decisão nº 97/256/CE
E o Regulamento (CEE)
n°1360/90 (modificação)

2000/0111 23/10/00 ITRE regulamentação
em vigor alterada

acção a cargo do
orçamento da

UE

ACT-EXT 2000+n COM: a aprovação das orientações relativas à
reforma da gestão da ajuda externa que visam
melhorar de forma radical a celeridade, a
qualidade e a visibilidade desta ajuda
acarretam uma modificação dos dispositivos
que regem a programação e o papel dos
comités encarregados de assistir a Comissão
(comitologia).

Regulamento do Conselho relativo
à Agência Europeia de
Reconstrução

2000/0112 23/10/00 AFET regulamentação
em vigor alterada

acção susceptível
de incidência no

orçamento da
União

ACT-EXT 2000+n COM: a experiência adquirida após o início da
actividade da Agência em Fevereiro de 2000,
pôs em evidência a necessidade de tornar os
mecanismos de tomada de decisão mais
rápidos e operacionais no que se refere aos
programas de reconstrução.

Regulamento do Conselho que
prorroga por um período máximo
de um ano o financiamento de
certos planos de melhoramento da
qualidade e da comercialização
aprovados no âmbito do título II-A
do Regulamento (CEE) n°
1035/72

2000/0252 27/10/00 AGRI instrumento
jurídico

reconduzido

acção que
necessita de

co-financiamen-
to

AGRI 2000+n COM: o montante das despesas incorridas pela
União Europeia entre 1990 e 1999 elevou-se a
725 milhões de euros. As despesas
consagradas aos planos cujo prazo ainda não
expirou e que serão inscritas no orçamento de
2000 a 2006 representarão um montante
adicional de 250 milhões de euros.
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Título Ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Competên-
cia quanto à
matéria de

fundo

Quadro jurídico Financiamento
Programação
financeira -
imputação

Exercício
Orçamen-

tal
Observações

Regulamento do Conselho que
estabelece a organização comum
de mercado no sector do açúcar

2000/0250 27/10/00 AGRI instrumento
jurídico

reconduzido e
revisto

acção a cargo do
orçamento da

UE

AGRI 2001+n O regime que actualmente vigora no sector do
açúcar é aplicável até 1 de Julho de 2001. O
Conselho deverá adoptar uma decisão, na
sequência do parecer do Parlamento, até 31 de
Dezembro de 2000. A Comissão debruçou-se
sobre o futuro do regime do açúcar
considerando três soluções possíveis que
implicam a prossecução do sistema de quotas.
Essas possibilidades são as seguintes: uma
redução de preços segundo o modelo da
Agenda 2000, associada à concessão de uma
compensação da perda de rendimentos aos
produtores; uma redução progressiva dos
preços, diferida ao longo de um determinado
número de anos; a manutenção do actual nível
de preços, mediante algumas adaptações
ligeiras no nível das quotas. Entre estas
possibilidades, a Comissão opta pela
prossecução provisória do actual regime até
2002/2003, mediante um certo número de
alterações.
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Título Ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Competên-
cia quanto à
matéria de

fundo

Quadro jurídico Financiamento
Programação
financeira -
imputação

Exercício
Orçamen-

tal
Observações

Regulamento do Conselho
respeitante à celebração do
protocolo que fixa as
possibilidades de pesca e a
contrapartida financeira previstas
no Acordo entre a Comunidade
Económica Europeia e o Governo
da República da Costa do Marfim
relativo à pesca ao largo da Costa
do Marfim, para o período
compreendido entre 1 de Julho de
2000 e 30 de Junho de 2003

2000/0257 27/10/00 PECH instrumento
jurídico renovado

acção a cargo do
orçamento da

UE

ACT-EXT 2000+n O protocolo anexo ao acordo de pesca entre a
CE e a República da Costa do Marfim expirou
em 30.6.2000. Em 26.05.2000, foi rubricado
um novo protocolo entre as duas partes a fim
de fixar as condições técnicas e financeiras das
actividades de pesca dos navios da CE que
operam nas águas da Costa do Marfim durante
o período compreendido entre 01.07.2000 e
30.06.2003.

Decisão do Conselho que
estabelece um mecanismo
comunitário para a coordenação da
intervenção da protecção civil em
casos de emergência

2000/0248 27/10/00 ENVI instrumento
jurídico

complementar

acção a cargo do
orçamento da

UE

POL INT
Envi

2000+n COM: uma série de catástrofes naturais,
tecnológicas e ambientais esteve recentemente
na origem de prejuízos consideráveis em
numerosos Estados-Membros e países
limítrofes. Estas catástrofes de grande
envergadura estiveram na base de um pedido
para que se melhorassem urgentemente as
medidas de protecção civil aplicáveis no plano
comunitário. O PE aprovou diversas
resoluções em que convidava a COM a adoptar
iniciativas nesse sentido. Estes apelos têm
como principal denominador comum pedir
uma melhor coordenação das intervenções das
equipas de protecção civil nos
Estados-Membros em caso de catástrofe
ocorrida no território da União ou de um país
terceiro. A presente proposta, que visa
instaurar um mecanismo comunitário
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Título Ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Competên-
cia quanto à
matéria de

fundo

Quadro jurídico Financiamento
Programação
financeira -
imputação

Exercício
Orçamen-

tal
Observações

reforçado para as intervenções de protecção
civil, completa o programa de acção
comunitário a favor da protecção civil
(2000-2004).

Decisão do Conselho relativa à
concessão de fundos à Grécia para
aliviar o encargo dos juros sobre
os empréstimos concedidos pelo
BEI destinados à reconstrução das
zonas sinistradas pelo sismo
ocorrido em Setembro de 1999

2000/0255 27/10/00 BUDG novo instrumento
jurídico

acção a cargo do
orçamento da

UE

P-INT 2000 COM: conceder ao Estado grego a soma de 2
milhões de euros em 2000 a fim de aliviar o
encargo das taxas de juro sobre os
empréstimos concedidos pelo BEI com vista à
substituição, recuperação ou reconstrução de
edifícios, infraestruturas e instalações
industriais (nomeadamente de pequenas e
médias empresas) na região da Ática afectada
pelo terramoto de Setembro de 1999.
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Actividade Orçamental

Título Autor: Ref. do dossier
Doc. de sessão

Relator
Processo Deliberações em

sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão

Resolução do Parlamento Europeu sobre o Acordo
Interinstitucional sobre a programação financeira

BUDG 2000/2204
A5-0236/2000
Colom I Naval

ACI Resolução aprovada
sem alterações

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Projecto de orçamento geral da União Europeia para o
exercício de 2001 - outras secções

BUDG 1999/2191
A5-0292/2000
Ferber

BUD Resolução aprovada
com alterações

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Projecto de orçamento geral da União Europeia para o
exercício de 2001 - Secção III - Comissão

BUDG 1999/2190
A5-0300/2000
Haug

BUD Resolução aprovada
com alterações

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Projecto de orçamento operacional da CECA para 2001 BUDG 2000/2060
A5-0251/2000
Rühle

BUD Resolução aprovada
sem alterações

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000
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Controlo Político

Título Autor Relator Doc. de
sessão

Ref. do
dossier Processo Deliberações

em sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

"Legislar melhor 1998 - Uma responsabilidade a
partilhar" e "Legislar melhor 1999"

JURI Wuermeling A5-0269/2000 1999/2197 COS Resolução
aprovada

…/… 25/10/00 25/10/00

Oitavo Relatório sobre os auxílios estatais na União
Europeia

ECON Evans A5-0281/2000 2000/2211 COS Resolução
aprovada

com
alterações

…/… 23/10/00 24/10/00

Pagamentos de pequeno montante no mercado interno ECON Peijs A5-0283/2000 2000/2018 COS Resolução
aprovada

…/… 26/10/00 25/10/00

Primeiro e segundo relatórios anuais da Comissão
Europeia sobre a Região Administrativa Especial de
Hong Kong

AFET Cushnahan A5-0284/2000 1999/2009 COS Resolução
aprovada

…/… 25/10/00 26/10/00

Medidas destinadas a dar cumprimento ao nº 2 do artigo
299º: as regiões ultraperiféricas da União Europeia

RETT Sudre A5-0285/2000 2000/2135 COS Resolução
aprovada

…/… 24/10/00 25/10/00

XXIX Relatório da Comissão sobre a Política de
Concorrência (1999)

ECON Riis-
Jorgensen

A5-0290/2000 2000/2153 COS Resolução
aprovada

com
alterações

…/… 23/10/00 24/10/00

Relatório conjunto sobre o Emprego 2000 EMPL Cocilovo A5-0295/2000 2000/2239 COS Resolução
aprovada

sem
alterações

…/… …/… 24/10/00

Cooperação com os países ACP envolvidos em conflitos
armados

AFET Van Hecke A5-0296/2000 1999/2118 COS Resolução
aprovada

…/… 25/10/00 26/10/00
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Título Autor Relator Doc. de
sessão

Ref. do
dossier Processo Deliberações

em sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Direitos dos professores de línguas: salvaguarda do
primado do direito

JURI Palacio
Vallelersundi

B5-0541/2000 …/… QUO-
Comissão

…/… …/… 27/10/00 …/…

Artigo 158º do Tratado CE  no que diz respeito ao
estatuto das ilhas

AFCO Napolitano B5-0542/2000 …/… QUO-
Conselho

…/… 24/10/00 24/10/00 …/…

Artigo 158º do Tratado CE  no que diz respeito ao
estatuto das ilhas

AFCO Napolitano B5-0543/2000 …/… QUO-
Comissão

…/… 24/10/00 24/10/00 …/…

Minas terrestres DEVE Miranda B5-0544/2000 …/… QUO-
Comissão

…/… …/… 25/10/00 …/…

Minas terrestres AFET Brok B5-0545/2000 …/… QUO-
Comissão

…/… …/… 25/10/00 …/…

Estado das negociações com vista à celebração de um
novo acordo de pesca com Marrocos

PECH Suanzes-
Carpegna

B5-0546/2000 …/… QUO-
Comissão

…/… …/… 27/10/00 …/…

Estratégia da Comissão para a Conferência de Haia
sobre as alterações climáticas (COP6)

ENVI Jackson B5-0547/2000 …/… QUO-
Comissão

…/… …/… 25/10/00 …/…

Minas terrestres antipessoal Grupos
Políticos

…/… B5-0802/2000 …/… Debate sobre
questões
actuais

Resolução
aprovada

…/… …/… 25/10/00

Estratégia da Comissão para a Conferência de Haia
sobre as alterações climáticas (COP6)

Grupos
Políticos

…/… B5-0803/2000 …/… Debate sobre
questões
actuais

Resolução
aprovada

…/… 25/10/00 26/10/00

Execução das rubricas orçamentais do Capítulo "Direitos
do Homem/democracia" relativas a campanhas a favor
de uma moratória sobre a pena capital

Grupos
Políticos

…/… B5-0804/2000 …/… Declaração
com debate

Resolução
aprovada

…/… 25/10/00 26/10/00

Inundações em Itália e em Espanha Grupos
Políticos

…/… B5-0807/2000 …/… Declaração da
Comissão

Resolução
aprovada

…/… 25/10/00 26/10/00

Artigo 158º do Tratado CE no que diz respeito ao
estatuto das ilhas

Grupos
Políticos

…/… B5-0808/2000 …/… Debate sobre
questões
actuais

Resolução
aprovada

com
alterações

…/… …/… 25/10/00
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Título Autor Relator Doc. de
sessão

Ref. do
dossier Processo Deliberações

em sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Resultados do Conselho Europeu informal realizado em
Biarritz, em 13 e 14 de Outubro de 2000

Grupos
Políticos

…/… B5-0814/2000 …/… Declaração do
Conselho e da

Comissão

Resolução
comum

aprovada

24/10/00 24/10/00 25/10/00

Negociações do Acordo de Pesca UE/Marrocos Grupos
Políticos

…/… B5-0823/2000 …/… Debate sobre
questões
actuais

Resolução
aprovada

…/… 27/10/00 27/10/00

Assistência financeira comunitária excepcional ao
Kosovo

Comissão …/… …/… …/… Declaração da
Comissão

…/… …/… 25/10/00 …/…

Direitos dos professores de línguas: salvaguarda do
primado do direito

JURI Palacio
Vallelersundi

B5-0824/2000 …/… QUO-
Comissão

Resolução
aprovada

com
alterações

…/… 27/10/00 27/10/00

Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório da
Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a
revisão do mecanismo único de apoio financeiro a médio
prazo às balanças de pagamentos dos Estados-Membros
(Regulamento (CEE) n. 1969/88 do Conselho)

ECON Sartori A5-0277/2000 2000/0807 COS Resolução
aprovada

…/… 23/10/00 24/10/00

Sérvia Comissão Patten …/… …/… Declaração da
Comissão

…/… …/… 25/10/00 …/…
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Decisões diversas e Declarações escritas

Decisões

Título Autor Relator Doc. de sessão Ref. do
dossier Processo Deliberações em sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

relativa ao pedido de levantamento de
imunidade parlamentar do Deputado José
Pacheco Pereira

JURI MacCormick A5-0304/2000 .../... IMM Resolução aprovada sem
alterações

.../... .../... 24/10/2000

Declarações escritas

Título Autor Relator Doc. de sessão Ref. do
dossier Processo Número de assinaturas

recolhidas

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Sessão de
comunica-

ção
Terrorismo em Espanha PSE

PSE
PPE-DE

GUE/NGL
PPE-DE

Colom y Naval
Díez Gonzalez
Galeote Quecedo
Puerta
Vidal-Quadras Roca

PE 296.582 13/2000 art 51 413 .../... .../... 27/10/2000
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Seguimento dado pela Comissão
Nos termos do acordo de 17 de Novembro de 1994, entre o Parlamento Europeu e a Comissão relativo ao procedimento de comunicação por esta Instituição do seguimento dado aos textos aprovados em sessão,
o quadro infra retoma os textos aprovados no período de sessões de Junho de 2000, e objecto de comunicação na sessão de 2 de Outubro de 2000.

 Numeração das colunas:  I = título do texto legislativo; II = referência do dossier;  III = comissão competente quanto à matéria de fundo; IV = documento de sessão; V = Processo;
VI a X : alterações ventiladas segundo a tipologia dos actos, nos termos do ACI sobre a "qualidade de redacção dos textos legislativos" de 22/12/98; VI = alterações ao objecto, campo de
aplicação, definições, direitos e obrigações e medidas de aplicação; VII = alterações às disposições transitórias e finais, às derrogações, às prorrogações e às excepções; VIII =
alterações aos  aspectos financeiros; IX = alterações às competências de execução; X = alterações em matéria de informação  do PE; XI = número total de alterações aprovadas; XII a
XVII= grau de aceitação das alterações segundo a ventilação adoptada nas colunas VI a XI; este grau de aceitação varia de  0%  a 100%, sendo que 100%  confirma a posição do PE;

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera o Regulamento (CEE) nº
3330/91 do Conselho relativo às estatísticas das
trocas de bens entre Estados-Membros, no que
se refere à aplicação simplificada da
nomenclatura dos produtos

1997/0162 JURI A5-0153/2000 ***II 0 0 0 0 0 0 não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto
de alts.

sem
objecto

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho
que define um quadro comunitário para a
cooperação no domínio da poluição marinha
acidental ou deliberada

1998/0350 ENVI A5-0148/2000 ***II 5 0 0 0 1 6 20,00% não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

0,00% 16,67%

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à aproximação das
disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas dos Estados-Membros no que
respeita ao fabrico, à apresentação e à venda de
produtos do tabaco (versão reformulada)

1999/0244 ENVI A5-0156/2000 ***I 20 6 0 1 1 28 65,00% 66,67% não foi
objecto
de alts.

100,00% 0,00% 64,29%

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera as Directivas do Conselho
85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e
93/22/CEE no que se refere à troca de
informações com países terceiros

2000/0014 ECON A5-0142/2000 ***I 0 0 0 0 0 0 não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto
de alts.

sem
objecto
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à protecção dos
trabalhadores contra os riscos ligados à
exposição a agentes biológicos durante o
trabalho (Sétima directiva especial nos termos
do nº 1 do artigo 16º da Directiva 89/391/CEE)
(versão codificada)

1999/0188 JURI R5-0251/2000
sem relatório

***I 0 0 0 0 0 0 não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto
de alts.

sem
objecto

Regulamento (CE) do Conselho sobre
desenhos ou modelos comunitários

1993/0463 JURI A5-0150/2000 * 11 1 0 0 0 12 36,36% 0,00% não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto
de alts.

33,33%

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) nº 3508/92 que estabelece
um sistema integrado de gestão e controlo
relativo a determinados regimes de ajuda
comunitários

1999/0207 CONT A5-0137/2000 * 4 0 0 0 0 4 25,00% não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto
de alts.

0,00%

Regulamento do Conselho que completa o
Regulamento (CEE) n° 302/93, que institui um
Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência (OEDT)

1999/0187 LIBE A5-0147/2000 * 10 0 0 0 1 11 0,00% não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

0,00% 0,00%

Decisão do Conselho relativa à conclusão de
um acordo entre a Comunidade Europeia e o
Reino da Noruega sobre a participação da
Noruega nos trabalhos do Observatório
Europeu da Droga e da Toxicodependência

1999/0203 LIBE A5-0157/2000 * 1 0 0 0 0 1 0,00% não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto
de alts.

0,00%

Directiva do Conselho que altera as Directivas
do Conselho 69/169/CEE e 92/12/CEE no que
respeita a restrições quantitativas temporárias
relativamente às importações de cerveja na
Finlândia de países não Estados-Membros

2000/0038 ECON A5-0144/2000 * 4 3 0 0 0 7 0,00% 0,00% não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto
de alts.

0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directiva do Conselho que altera a Directiva
92/12/CEE do Conselho, de 25 de Fevereiro de
1992, no que se refere às restrições
quantitativas temporárias aplicadas a produtos
sujeitos a impostos especiais de consumo
importados para a Suécia de outros Estados-
Membros

2000/0118 ECON A5-0160/2000 * 0 2 0 0 0 2 não foi
objecto
de alts.

0,00% não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto
de alts.

0,00%
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Período de sessões de 13 a 17 de Novembro de 2000

Estrasburgo

Resoluções e decisões aprovadas
temas debatidos em sessão e seguimento dado
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Segurança complementar
de doença

Participação das mulheres
na resolução pacífica

de conflitos
Normalização do trabalho

doméstico

Textos preparatórios

Tratamento de dados
pessoais +

Segurança dos produtos++
Substâncias e preparações

perigosas ++
Incineração de resíduos++

Luta contra a
exclusão social++
Electricidade produzida
de fontes renováveis++
Acesso do público aos

documentos++

co-decisão

Branqueamento de capitais
Convenção Europol
Auxílio judiciário
Cooperação judiciária
Turquia - união aduaneira
Agência Euro.Reconstrucção
Ajuda: Albânia, Bósnia-Herzegovina

Croácia, RF Jugoslávia,
ARJM

Carne de suíno
Empréstimos BEI à Grécia
Academia Europeia de Polícia
Direito de visita dos filhos
Igualdade homens/mulheres

consulta

Carta Direitos Fundamentais

parecer fav.

Procedimentos legislativos

Trabalhos legislativos

Cimeira UE/Países dos Balcãs
ASEM III-Seul 20/21/10/2000
Programas de estabilidade

DE,FI,NL
BSE
Especificidade do desporto
RU-Transportadores rodoviários

Conselho, Comissão
Declarações, Comunicações

Conf. Euro-Mediterrânicas

Perguntas orais

Turquia relatório regular -1999

Organizações Regionais de Pescas
Relatório especial do Provedor de Justiça Europeu

sobre os proc. de recrutamento da Comissão
Fundos próprios dos bancos

Relt. que requerem parecer do PE

Parlamento centro-americano
Costa do Marfim
Direitos do Homem
Birmânia/Myanmar

Vietname
Inundações na Europa

Debate assuntos actuais

Controlo político

Tribunal de Contas
relatório anual 1999
Programa FAIR

Actividade orçamental

Funções do Provedor

Decisões diversas
dec. esc. art 51

Sessão NOV I 2000 Estrasburgo

Panorâmica global
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le globe en séance

Turquia: União aduaneira –
+ relatório regular 1999

Grécia: Empr. BEI

Vietname: Direitos do Homem

Seul : ASEM III –20-21/10/2000

Birmânia/Myanmar :
Direitos do HomemCosta do Marfim

R.U: transportadores
rodoviários

Marselha: Conferência
Euro-Mediterrânea

Alemanha, Países-Baixos, Finlândia:
Programas estabilidade

Albânia, Bósnia-Herzegovina,Croácia, RF Jugoslávia,
ARJM : Assistência;

Zagrebe: CimeiraUE/Países dos Balcãs

O mundo em sessão
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Alterações legislativas aprovadas em sessão - processo: co-decisão

0 10 20 30 40 50 60 70

Paciotti

LIBE A5-0279/2000

C as hman

LIBE A5-0318/2000

González Álvarez

ENVI A5-0309/2000

Rothe

ITRE A5-0320/2000

Figueiredo

EMPL A5-0307/2000

comm. au fond 
Am. déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en séance



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 95

Boletim 11.12.2000 - PT - PE 298.413

Am e nde m e nts  a do pté s  e n s é a nc e  - pro c é dure : c o ns ulta tio n

0 10 20 30 40 50 60

Garo t
A GR I A 5 -0 3 0 5 /2 0 0 0

W est en do rp  y  C abeza
IT R E  A 5 -0 3 3 0 /2 0 0 0

L agen dijk
A FE T  A 5 -0 3 2 4 /2 0 0 0

E r ik sso n
F E M M  A 5 -0 2 9 4 /2 0 0 0

K aram an o u
L IB E  A 5 -0 3 1 2 /2 0 0 0

P o sse lt
L IB E  A 5 -0 3 1 6 /2 0 0 0

M ar in h o
L IB E  A 5 -0 3 1 3 /2 0 0 0

R o ure
L IB E  A 5 -0 3 1 4 /2 0 0 0

Gebh a rdt
L IB E  A 5 -0 3 1 7 /2 0 0 0

B an o t t i
L IB E  A 5 -0 3 1 1 /2 0 0 0

co mm. au  fo n d  
A m. d é p o s és  e n  s éa n ce

PE: n o mb re  a b s o lu  d e s  a m. a d o p tés  en  s éa n ce Gr. Po l.: n o mb re  a b s o lu  d es  am. ad o p té s  e n  s é a n c e

Número de alterações aprovadas em sessão - processo de consulta
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Trabalhos Legislativos

I. Documentos preparatórios

Título Autor Relator Doc. sessão ref. do dossier Processo Deliberações em
sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Participação das mulheres na resolução
pacífica de conflitos

FEMM Theorin A5-0308/2000 2000/2025 INI votação adiada …/… 15-Nov-00 …/…

Normalização do trabalho doméstico na
economia informal

FEMM Smet A5-0301/2000 2000/2021 INI votação adiada …/… 15-Nov-00 …/…

Seguro complementar de doença EMPL Rocard A5-0266/2000 2000/2009 INI resolução aprovada
com alterações

…/… 15-Nov-00 16-Nov-00
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II. Processos legislativos
Legendas:
***III : Conciliação  - ***II : Co-decisão - segunda leitura - ***I : Co-decisão - primeira leitura - *** : Parecer favorável - * : Consulta

Título Autor: ref. do dossier
Doc.  sessão

Relator

Processo Deliberações em sessão Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
incineração de resíduos

DELE 1998/0289
A5-0321/2000

Blokland

***III projecto comum aprovado …/… 15-Nov-00 16-Nov-00

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera pela
vigésima primeira vez a Directiva 76/769/CEE relativa à
limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas
substâncias e preparações perigosas (substâncias classificadas
de cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução)

ENVI 2000/0006
A5-0274/2000

Nistico

***I prop.legislativa aprovada sem debate sem debate 14-Nov-00

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo  à
protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos
da Comunidade e à livre circulação desses dados

LIBE 1999/0153
A5-0279/2000

Paciotti

***I prop.legislativa alterada …/… 24-Out-00 14-Nov-00

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece
um programa comunitário de acção de incentivo à cooperação
entre os Estados-Membros em matéria de luta contra a exclusão
social

EMPL 2000/0157
A5-0307/2000

Figueiredo

***I prop.legislativa alterada …/... 15-Nov-00 16-Nov-00

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
segurança geral dos produtos

ENVI 2000/0073
A5-0309/2000

Gonzalez Alvarez

***I prop.legislativa alterada …/... 15-Nov-00 15-Nov-00

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao
acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do
Conselho e da Comissão

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000

Cashman

***I prop.legislativa alterada …/… 16-Nov-00 art69§2

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
promoção da electricidade produzida a partir de fontes
renováveis de energia no mercado interno da electricidade

ITRE 2000/0116
A5-0320/2000

Rothe

***I prop.legislativa alterada …/... 15-Nov-00 16-Nov-00
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Título Autor: ref. do dossier
Doc.  sessão

Relator

Processo Deliberações em sessão Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Aprovação do projecto de Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia

AFCO 2000/2233
A5-0325/2000

Duff, Voggenhuber

*** decisão aprovada 14-Nov-00 14-Nov-00 14-Nov-00

Decisão do Conselho sobre o Programa relativo à Estratégia-
Quadro da Comunidade para a Igualdade entre Homens e
Mulheres(2001/2005)

FEMM 2000/0143
A5-0294/2000

Eriksson

* prop.legislativa alterada …/… 23-Oct-00 15-Nov-00

Decisão do Conselho que altera a Decisão 2000/24/CE com
vista a estabelecer um programa de acção especial do BEI de
apoio à consolidação e intensificação da união aduaneira entre
a CE e a Turquia

BUDG 2000/0197
A5-0303/2000

Seppänen

* prop.legislativa aprovada 14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) nº
2759/75  que estabelece a organização comum de mercado no
sector da carne de suíno

AGRI 2000/0076
A5-0305/2000

Garot

* prop.legislativa alterada …/… 14-Nov-00 15-Nov-00

Iniciativa da República Francesa tendo em vista a aprovação de
um regulamento do Conselho relativo à execução mútua das
decisões respeitantes ao direito de visita dos filhos

LIBE 2000/0818
A5-0311/2000

Banotti

* ini-alterada …/… 17-Nov-00 17-Nov-00

Iniciativa da República Portuguesa tendo em vista a aprovação
de um acto do Conselho que estabelece, com base no nº 1 do
artigo 43º da Convenção que cria um Serviço Europeu de
Polícia (Convenção Europol), um protocolo que altera o artigo
2º e o anexo daquela Convenção

LIBE 2000/0809
A5-0312/2000

Karamanou

* ini-alterada …/... 13-Nov-00 14-Nov-00

Iniciativa da República Francesa tendo em vista a adopção de
uma decisão-quadro do Conselho relativa ao branqueamento de
capitais, à identificação, detecção, congelamento, apreensão e
perda de instrumentos e produtos do crime

LIBE 2000/0814
A5-0313/2000

Marinho

* ini-alterada …/... 13-Nov-00 14-Nov-00

Iniciativa da República Francesa tendo em vista a adopção de
uma convenção relativa à melhoria do auxílio judiciário mútuo
em matéria penal no domínio da luta contra a criminalidade
organizada, o branqueamento do produto do crime e a
criminalidade financeira

LIBE 2000/0815
A5-0314/2000

Roure

* ini-alterada …/... 13-Nov-00 14-Nov-00
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Título Autor: ref. do dossier
Doc.  sessão

Relator

Processo Deliberações em sessão Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Iniciativa da República Portuguesa tendo em vista a aprovação
de uma decisão do Conselho relativa à criação provisória da
Academia Europeia de Polícia (AEP)

LIBE 2000/0811
A5-0316/2000

Posselt

* ini-alterada …/… 17-Nov-00 17-Nov-00

Iniciativa da República Portuguesa, da República Francesa, do
Reino da Bélgica e do Reino da Suécia tendo em vista a
adopção de uma decisão do Conselho que institui uma Unidade
Provisória de Cooperação Judiciária

LIBE 2000/0816
A5-0317/2000

Gebhardt

* ini-alterada …/… 17-Nov-00 14-Nov-00

Decisão do Conselho relativa à concessão de fundos à Grécia
para aliviar o encargo dos juros sobre os empréstimos
concedidos pelo BEI destinados à reconstrução das zonas
sinistradas pelo sismo ocorrido em Setembro de 1999

BUDG 2000/0255
A5-0322/2000

Averoff

* prop.legislativa aprovada sem debate sem debate 15-Nov-00

Regulamento do Conselho relativo à Agência Europeia de
Reconstrução

AFET 2000/0112
A5-0324/2000

Lagendijk

* prop.legislativa alterada 14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Regulamento do Conselho relativo à ajuda à Albânia, à Bósnia-
Herzegovina, à Croácia, à República Federativa da Jugoslávia e
à antiga República Jugoslava da Macedónia e que altera o
Regulamento (CEE) n° 3906/89, a Decisão 97/256/CE e o
Regulamento (CEE) n° 1360/90

ITRE 2000/0111
A5-0330/2000

Westendorp y Cabeza

* prop.legislativa alterada 14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00
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III. Alterações legislativas

Numeração das colunas:  I = Título do texto legislatvo; II = ref. do dossier;  III = comissão competente quanto à matéria de fundo; IV = processo; V = doc. sessão; VI = relator; VII =
comissão competente quanto à matéria de fundo: número absoluto das alterações apresentadas em sessão; VIII = PE:número absoluto das alterações apresentadas em sessão; IX =
Grupos Poíticos:número absoluto das alterações apresentadas em sessão; X = alterações ao título da proposta; XI = alterações às citações do preâmbulo; XII = alterações aos
considerandos; XIII = alterações aos artigos ou às partes; XIV = alterações aos anexos e secções, incluindo JAI e PESC

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo  à protecção das pessoas

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos
órgãos da Comunidade e à livre circulação desses dados

1999/0153 LIBE ***I A5-0279/2000 Paciotti 64 60 1 0 0 9 48 3

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um programa comunitário de
acção de incentivo à cooperação entre os Estados-Membros em matéria de luta contra a
exclusão social

2000/0157 EMPL ***I A5-0307/2000 Figueiredo 65 48 10 1 0 17 22 7

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à segurança geral dos produtos 2000/0073 ENVI ***I A5-0309/2000 González
Álvarez

29 30 1 0 0 6 24 0

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao acesso do público aos
documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão

2000/0032 LIBE ***I A5-0318/2000 Cashman 62 63 2 6 0 21 29 5

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção da electricidade produzida
a partir de fontes renováveis de energia no mercado interno da electricidade

2000/0116 ITRE ***I A5-0320/2000 Rothe 50 51 9 0 0 22 23 3

Decisão do Conselho sobre o Programa relativo à Estratégia-Quadro da Comunidade
para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2001-2005)

2000/0143 FEMM * A5-0294/2000 Eriksson 49 39 2 0 0 9 19 11

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) nº 2759/75  que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de suíno

2000/0076 AGRI * A5-0305/2000 Garot 17 17 0 0 0 5 12 0

Iniciativa da República Francesa tendo em vista a aprovação de um regulamento do Conselho
relativo à execução mútua das decisões respeitantes ao direito de visita dos filhos

2000/0818 LIBE * A5-0311/2000 Banotti 10 10 0 0 0 0 10 0

Iniciativa da República Portuguesa tendo em vista a aprovação de um acto do Conselho que
estabelece, com base no nº 1 do artigo 43º da Convenção que cria um Serviço Europeu de
Polícia (Convenção Europol), um protocolo que altera o artigo 2º e o anexo daquela
Convenção

2000/0809 LIBE * A5-0312/2000 Karamanou 6 7 3 1 0 0 0 6

Iniciativa da República Francesa tendo em vista a adopção de uma decisão-quadro do Conselho
relativa ao branqueamento de capitais, à identificação, detecção, congelamento, apreensão e
perda de instrumentos e produtos do crime

2000/0814 LIBE * A5-0313/2000 Marinho 16 17 1 0 0 4 13 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Iniciativa da República Francesa tendo em vista a adopção de uma convenção relativa à

melhoria do auxílio judiciário mútuo em matéria penal no domínio da luta contra a
criminalidade organizada, o branqueamento do produto do crime e a criminalidade
financeira

2000/0815 LIBE * A5-0314/2000 Roure 5 5 1 0 1 0 4 0

Iniciativa da República Portuguesa tendo em vista a aprovação de uma decisão do Conselho
relativa à criação provisória da Academia Europeia de Polícia (AEP)

2000/0811 LIBE * A5-0316/2000 Posselt 18 17 0 0 0 3 14 0

Iniciativa da República Portuguesa, da República Francesa, do Reino da Bélgica e do Reino da
Suécia tendo em vista a adopção de uma decisão do Conselho que institui uma Unidade
Provisória de Cooperação Judiciária

2000/0816 LIBE * A5-0317/2000 Gebhardt 13 13 0 0 1 8 4 0

Regulamento do Conselho relativo à Agência Europeia de Reconstrução 2000/0112 AFET * A5-0324/2000 Lagendijk 36 37 1 0 0 4 32 0
Regulamento do Conselho relativo à ajuda à Albânia, à Bósnia-Herzegovina, à Croácia, à

República Federativa da Jugoslávia e à antiga República Jugoslava da Macedónia e que
altera o Regulamento (CEE) n° 3906/89, a Decisão 97/256/CE e o Regulamento (CEE) n°
1360/90

2000/0111 ITRE * A5-0330/2000 Westendorp
y Cabeza

39 38 3 0 0 14 24 0
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IV. Consultas legislativas com incidêndia financeira

Título Ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Compet.
matéria de

fundo

Quadro
jurídico

Financiamen
to

Program.
financeira

-
imputação

Exerc.
Orçam.

-

Observações

Decisão do Conselho relativa a uma participação
financeira da Comunidade em certas despesas
dos Estados-membros na execução dos regimes
de controlo, de inspecção e de vigilância
aplicáveis à política comum da pesca

2000/0273 17-Nov-00 PECH instrumento
jurídico
reconduzido

acção
parcialmente
a  cargo do
orçamento da
União

POL INT
Pêch

2001+n COM: Desde a instituição da P.C.P.,
colocou-se a questão da solidariedade
financeira para apoiar os esforços dos
Estados-Membros em matéria de controlo.
Este apoio comunitário foi organizado com
base na Decisão 89/631/CEE , que abrange
o período 1991-1995 para um montante de
110 milhões de euros, e na Decisão
95/527/CE, que abrange o período
1996-2000 para um montante de 205
milhões de euros. Dado o impacto
globalmente muito positivo da aplicação
destas decisões, é necessário dar seguimento
à Decisão 95/527/CE. Não obstante, a
prossecução da acção não deverá coincidir
com uma recondução idêntica. Certas
despesas deveriam ser reduzidas, no intuito
de permitir uma promoção mais activa de
outros domínios.
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Título Ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Compet.
matéria de

fundo

Quadro
jurídico

Financiamen
to

Program.
financeira

-
imputação

Exerc.
Orçam.

-

Observações

Decisão do Conselho relativa  à conclusão de
um acordo entre a Comunidade e a República de
Chipre que adopta os termos e condições para a
participação de Chipre em programas
comunitários nas áreas da formação, da
educação e da juventude
Projecto de acordo entre a Comunidade e a
República de Chipre que adopta os termos e
condições para a participação de Chipre em
programas comunitários nas áreas da formação,
da educação e da juventude

2000/0270 17-Nov-00 CULT instrumento
jurídico
horizontal

acção
parcialmente
a cargo do
orçamento da
União

PRÉ-
ADESÃO

2001+n COM: O Conselho Europeu de Helsínquia
confirmou o processo. A estratégia
reforçada de pré-adesão definida em 1997
foi reconduzida, sendo a participação dos 13
países candidatos em programas
comunitários considerada elemento
importante de tal estratégia. Nos domínios
da formação, da  educação e da juventude,
Chipre participou na primeira fase  dos
programas Leonardo da Vinci e Sócrates,
bem como no programa Juventude para a
Europa, com base nos acordos concluídos
com a Comunidade, cujos prazos de
validade expiraram em 31 de Dezembro de
1999. A segunda  fase do programa
Leonardo da Vinci, a segunda fase do
programa Sócrates e um novo programa
Juventude sucedem aos programas
precedentes. As decisões que criam estes
novos programas prevêem estarem os
mesmos abertos a Chipre. Uma vez que o
Acordo de Associação de Chipre não prevê
a sua participação em programas
comunitários, as condições e modalidades
da referida participação serão definidas no
quadro de um acordo com a Comunidade.
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Título Ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Compet.
matéria de

fundo

Quadro
jurídico

Financiamen
to

Program.
financeira

-
imputação

Exerc.
Orçam.

-

Observações

Decisão do Conselho relativa a uma participação
financeira da Comunidade em certas despesas
relativas à execução de determinadas medidas de
gestão dos peixes altamente migradores

2000/0268 13-Nov-00 PECH instrumento
jurídico
complementar

acção que
pode dar
origem a uma
contribuição a
cargo do
orçamento da
União

POL INT
Pêch

2000+n COM: Desde a instituição da P.C.P.,
colocou-se a questão da solidariedade
financeira para apoiar os esforços dos
Estados-Membros em matéria de controlo.
Este apoio comunitário foi organizado com
base na Decisão 89/631/CEE , que abrange
o período 1991-1995 para um montante de
110 milhões de euros, e na Decisão
95/527/CE, que abrange o período
1996-2000 para um montante de 205
milhões de euros. Dado o impacto
globalmente muito positivo da aplicação
destas decisões, é necessário dar seguimento
à Decisão 95/527/CE. Não obstante, a
prossecução da acção não deverá coincidir
com uma recondução idêntica. Certas
despesas deveriam ser reduzidas, no intuito
de permitir uma promoção mais activa de
outros domínios.

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

2000/0240 13-Nov-00 LIBE instrumento
jurídico novo

acção a cargo
do orçamento
da União

POL INT
JAI

2001+n
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Actividade Orçamental
Título Autor: ref. do dossier

Doc.  sessão
Relator

Processo Deliberações em sessão Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Relatório Especial nº 9/99 do Tribunal de Contas relativo
às acções de investigação no domínio da agricultura e da
pesca [Programa FAIR (“Fisheries, Agriculture &
Agro-Industrial Research”)], acompanhado das respostas
da Comissão

CONT 2000/2133
A5-0310/2000
Langenhagen

COS resolução aprovada sem
alterações

…/… 13-Nov-00 14-Nov-00

Relatório anual -1999 do Tribunal de Contas Tribunal de
Contas

Karlsson Comunicação …/... …/… 15-Nov-00 …/…
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Controlo Político

Título Autor Relator Doc.sessão ref. do
dossier

Processo Deliberações
em sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Decisão do Reino Unido de aplicar uma taxa aos
transportadores rodoviários

Comissão Vitorino …/… …/... Declaração
com debate

…/... …/… 16-Nov-00 …/...

Especificidade do desporto Comissão Vitorino …/… …/… Declaração
com debate

…/... …/… 17-Nov-00 …/…

Avaliação da Directiva 89/299/CEE, relativa aos
fundos próprios das instituições de crédito

ECON Villiers A5-0282/2000 2000/2207 INI resolução
aprovada com

alterações

…/… 16-Nov-00 17-Nov-00

Actualização dos programas de estabilidade da
Alemanha, da Finlânida e dos Países Baixos

Comissão Solbes Mira …/… …/… Comunicação …/... …/... 15-Nov-00 …/...

Terceiro encontro Ásia-Europa Comissão Patten …/… …/… Declaração
Comissão

…/… …/… 14-Nov-00 …/…

Cimeira UE/Países dos Balcãs Ocidentais (Zagrebe, 24
de Novembro de 2000)

Conselho Moscovici …/… …/... Declaração
Conselho

…/... 14-Nov-00 …/... …/...

Cimeira UE/Países dos Balcãs Ocidentais (Zagrebe, 24
de Novembro de 2000)

Comissão Patten …/… …/... Declaração
Comissão

…/... …/... 14-Nov-00 …/...

BSE- Proibição das farinhas animais na alimentação de
todos os animais

Conselho Patriat …/… …/… Declaração
Conselho

…/… 15-Nov-00 15-Nov-00 …/…

Relatório periódico de 1999 da Comissão relativo aos
progressos efectuados pela Turquia na preparação para
a adesão

AFET Morillon A5-0297/2000 2000/2014 COS resolução
aprovada com

alterações

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Participação da Comunidade Europeia nas
Organizações Regionais de Pesca (ORP)

PECH Jové Peres A5-0275/2000 2000/2068 COS resolução
aprovada sem

alterações

…/… 14-Nov-00 15-Nov-00

BSE- Proibição das farinhas animais na alimentação de
todos os animais

Comissão Byrne …/… …/… Declaração
Comissão

…/… 15-Nov-00 15-Nov-00 …/…
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Título Autor Relator Doc.sessão ref. do
dossier

Processo Deliberações
em sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

BSE e a segurança dos alimentos para animais Grupos
políticos

…/... B5-0869/2000 …/… Debate sobre
questões
actuais

resolução
comum

aprovada com
alterações

15-Nov-00 15-Nov-00 16-Nov-00

Conferências Euro-Mediterrânicas em Marselha em
Novembro de 2000

AFET Brok B5-0551/2000 …/... QUO-
Conselho

…/... 14-Nov-00 14-Nov-00 …/…

Conferência Euro-Mediterrânica em Marselha em
Novembro de 2000

AFET Brok B5-0552/2000 …/... QUO-
Comissão

…/... 14-Nov-00 14-Nov-00 …/…

Política mediterrânica da União por ocasião da quarta
reunião do Conselho de Ministros dos Negócios
Estrangeiros euro-mediterrânicos em Marselha

AFET Brok B5-0845/2000 …/... Debate sobre
questões
actuais

resolução
aprovada com

alterações

14-Nov-00 14-Nov-00 15-Nov-00

Relatório especial do Provedor de Justiça Europeu ao
Parlamento Europeu na sequência do inquérito de
iniciativa própria sobre a confidencialidade nos
processos de recrutamento da Comissão

PETI Bösch A5-0280/2000 2000/2048 COS resolução
aprovada com

alterações

…/… 16-Nov-00 17-Nov-00

Parlamento Centro-Americano Grupos
políticos

…/... B5-0846/2000 …/... Debate sobre
questões
actuais

resolução
comum

aprovada sem
alterações

…/... 16-Nov-00 16-Nov-00

Costa do Marfim Grupos
políticos

…/... B5-0847/2000 …/... Debate sobre
questões
actuais

resolução
comum

aprovada sem
alterações

…/... 16-Nov-00 16-Nov-00

Vietname Grupos
políticos

…/... B5-0848/2000 …/... Debate sobre
questões
actuais

resolução
comum

aprovada sem
alterações

…/… 16-Nov-00 16-Nov-00

Situação na Birmânia/Myanmar Grupos
políticos

…/... B5-0850/2000 …/... Debate sobre
questões
actuais

resolução
comum

aprovada com
alterações

…/… 16-Nov-00 16-Nov-00
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Título Autor Relator Doc.sessão ref. do
dossier

Processo Deliberações
em sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Inundações na Europa Grupos
políticos

…/... B5-0851/2000 …/... Debate sobre
questões
actuais

resolução
comum

aprovada com
alterações

…/… 16-Nov-00 16-Nov-00

Terceiro encontro Ásia-Europa Grupos
políticos

…/... B5-0872/2000 …/… Debate sobre
questões
actuais

resolução
comum

aprovada com
alterações

…/… …/… 16-Nov-00
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Decisões diversas e Declarações escritas

Decisões

Título Autor Relator Doc.  sessão ref. do
dossier

Processo Deliberações em sessão Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Decisão do Parlamento Europeu de 9 de
Março de 1994 relativa ao estatuto e às
condições gerais de exercício das funções
de Provedor de Justiça Europeu

AFCO Almeida Garret A5-0293/2000 2000/2091 ACI resolução aprovada sem
alterações

…/… 16-Nov-00 17-Nov-00
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Seguimento dado pela Comissão
Nos termos do acordo de 17 de Novembro de 1994 entre o Parlamento Europeu e a Comissão relativo ao procedimento de comunicação por esta Instituição do seguimento dado aos textos aprovados em sessão,
o quadro infra retoma os textos aprovados no período de sessões de Abril e Julho de 2000 objecto de comunicação na sessão de 17 de Novembro de 2000.

I. Textos legislativos
 Legendas  das colunas:  I = Título do  texto legislativo; II = ref. do dossier;  III =comissão competente quanto à matéria de fundo; IV = Doc. sessão; V = Processo;
VI à X : alterações ventiladas segundo a tipologia dos actos, nos termos do ACI sobre a "qualidade de redacção dos textos legislativos" de 22/12/98; VI = alterações ao objecto, campo de
aplicação, definições, direitos e obrigações e medidas de aplicação; VII = alterações às disposições transitórias e finais, às derrogações, às prorrogações e às excepções;VIII =
alterações aos  aspectos financeiros;IX = alterações às competências de execução;X = alterações em matéria de informação  do PE; XI = número total de alterações aprovadas; XII a
XVII= grau de aceitação das alterações segundo a ventilação adoptada nas colunas VI a XI; este grau de aceitação varia de  0%  a 100%, sendo que 100%  confirma a posição do PE;

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directiva 2000/../CE do Parlamento Europeu
e do Conselho que altera a Directiva
91/440/CEE do Conselho relativa ao
desenvolvimento dos caminhos-de-ferro
comunitários

1998/0265 RETT A5-
0173/2000

***II 5 4 0 0 1 10 0,00% 0,00% não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

0,00% 0,00%

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Directiva 95/18/CE
relativa às licenças das empresas de
transporte ferroviário

1998/0266 RETT A5-
0171/2000

***II 1 0 0 0 0 1 0,00% não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

0,00%

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à repartição da capacidade
da infra-estrutura ferroviária, à aplicação de
taxas de utilização da infra-estrutura
ferroviária e à certificação de segurança

1998/0267 RETT A5-
0171/2000

***II 11 2 0 0 0 13 0,00% 0,00% não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

0,00%

Iniciativa do Reino da Dinamarca com vista
à aprovação de uma decisão-quadro do
Conselho em matéria de combate aos crimes
graves contra o ambiente

2000/0801 LIBE A5-
0178/2000

* 31 0 0 0 0 31 sem
seguim.

sem
seguim.

sem
seguim.

sem
seguim.

sem
seguim.

sem
seguim.
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Directiva 91/308/CEE do Conselho, de 10 de
Junho de 1991, relativa à prevenção da
utilização do sistema financeiro para efeitos
de branqueamento de capitais

1999/0152 LIBE A5-
0175/2000

***I 24 0 0 0 0 24 70,83% não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

70,83%

Decisão-quadro do Conselho relativa ao
combate à fraude e à falsificação de meios de
pagamento que não em numerário

1999/0190 LIBE A5-
0176/2000

* 0 0 0 0 0 0 não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

sem
objecto

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

2000/0030 LIBE A5-
0179/2000

* 6 0 0 0 0 6 83,33% não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

83,33%

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera as Directivas 89/48/CEE
e 92/51/CEE, relativas ao sistema geral de
reconhecimento das formações profissionais,
e que completa as Directivas 77/452/CEE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE,
85/433/CEE e 93/16/CEE relativas às
profissões de enfermeiro responsável pelos
cuidados gerais, dentista, veterinário,
parteira, arquitecto, farmacêutico e médico

1997/0345 JURI A5-
0174/2000

***II 6 1 0 0 0 7 33,33% 100,00% não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

42,86%

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa às normas de eficiência
energética para balastros de tubos de
iluminação fluorescente

1999/0127 ITRE C5-
0268/2000

***II 0 0 0 0 0 0 não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

sem
objecto
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Decisão do Conselho relativa à conclusão de
um acordo entre a Comunidade e a
República de Chipre que estabelece a
cooperação no domínio das pequenas e
médias empresas no âmbito do terceiro
programa plurianual para as pequenas e
médias empresas (PME) da União Europeia
(1997-2000)

2000/0099 ITRE C5-
0324/2000

* 0 0 0 0 0 0 não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

sem
objecto

Regulamento (CE) do Parlamento Europeu e
do Conselho que permite a participação
voluntária de organizações num sistema
comunitário de ecogestão e auditoria
(EMAS)

1998/0303 ENVI A5-
0165/2000

***II 21 0 0 1 1 23 23,81% não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

0,00% 0,00% 21,74%

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa a valores-limite para o
benzeno e o monóxido de carbono no ar
ambiente

1998/0333 ENVI A5-
0166/2000

***II 0 0 0 0 0 0 não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

sem
objecto

Recomendação do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa aos critérios mínimos
aplicáveis às inspecções ambientais nos
Estados-Membros

1998/0358 ENVI A5-
0164/2000

***II 7 3 0 0 0 10 14,29% 0,00% não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

10,00%

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera o Regulamento (CEE) nº
3528/86 relativo à protecção das florestas na
Comunidade contra a poluição atmosférica

1999/0159 ENVI A5-
0152/2000

***I 0 0 1 1 0 2 não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

0,00% 0,00% não foi
objecto de

alts.

0,00%

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera o Regulamento (CEE) nº
2158/92 relativo à protecção das florestas da
Comunidade contra os incêndios

1999/0160 ENVI A5-
0152/2000

***I 0 0 0 1 1 1 não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

0,00% 0,00% 0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece um regime de
identificação e registo de bovinos e relativo à
rotulagem da carne de bovino e dos produtos
à base de carne de bovino, e que revoga o
Regulamento (CE) nº 820/97

1999/0204 ENVI A5-
0193/2000

***II 3 0 0 0 0 3 0,00% não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

0,00%

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera pela vigésima-segunda
vez a Directiva 76/769/CEE 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
(ftalatos), e que altera a Directiva
88/378/CEE do Conselho relativa à
aproximação das legislações dos Estados-
Membros respeitantes à segurança dos
brinquedos

1999/0238 ENVI A5-
0149/2000

***I 5 0 0 0 0 5 40,00% não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

40,00%

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo ao instrumento financeiro
para o ambiente (LIFE)

1998/0336 DELE A5-
0172/2000

***III 0 0 0 0 0 0 não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

sem
objecto

Decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa a um programa de
formação para os profissionais da indústria
europeia de programas audiovisuais
(MEDIA - Formação) (2001-2005)

1999/0275 CULT A5-
0186/2000

***I 22 0 1 3 1 27 81,82% não foi
objecto de

alts.

0,00% 100,00% 100,00% 81,48%

Decisão do Conselho relativa a um programa
de incentivo ao desenvolvimento, à
distribuição e à promoção de obras
audiovisuais europeias (MEDIA Plus -
Desenvolvimento, Distribuição e Promoção)
(2001-2005)

1999/0276 CULT A5-
0186/2000

* 29 0 2 3 0 34 89,66% não foi
objecto de

alts.

0,00% 100,00% não foi
objecto de

alts.

85,29%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Recomendação do Parlamento Europeu e do
Conselho sobre a cooperação europeia com
vista à avaliação da qualidade do ensino
básico e secundário

2000/0022 CULT A5-
0185/2000

***I 19 0 0 0 3 22 100,00% não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

100,00% 100,00%

Decisão do Conselho relativa à contribuição
da Comunidade para o Fundo Internacional
para a "Desobstrução da Via Navegável do
Danúbio"

2000/0125 BUDG C5-
0297/2000

* 0 0 0 0 0 0 não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

sem
objecto

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CE) nº 1251/1999 que institui
um sistema de apoio aos produtores de
determinadas culturas arvenses, a fim de nele
incluir o linho e o cânhamo destinados à
produção de fibras

1999/0236 AGRI A5-
0124/2000

* 11 0 0 0 0 11 9,09% não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

9,09%

Regulamento do Conselho que estabelece a
organização comum de mercado no sector do
linho e do cânhamo destinados à produção
de fibras

1999/0237 AGRI A5-
0124/2000

* 8 0 0 0 2 10 87,50% não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

100,00% 90,00%
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II. Outros textos

Legendas das counas:  I = Título do texto; II = ref. do dossier;  III = Grupos políticos ou comissãocompetente quanto à matéria de fundo; IV = Doc. sessão; V = Processo;
VI = documento de referência da Comissão no qual o seguimento é anunciado; VII Data de comunic. em sessão da intenção da Comissão de dar seguimento ; VIII = Data de comunic.
em sessão da recepção do seguimento dado pela Comissão

I II III IV V VI VII VIII
Desenvolvimento do transporte marítimo de curta distância na Europa: uma
alternativa dinâmica numa cadeia de transportes sustentável. Segundo relatório
bienal de progresso

1999/2164 RETT A5-0139/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Criação do céu único europeu 2000/2053 RETT A5-0141/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00
Transposição da Directiva 92/85/CEE, de 19 de Outubro de 1992, relativa à
implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da
saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho

1999/2151 EMPL A5-0155/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Estratégia de comunicação a prosseguir nas últimas fases da realização da União
Económica e Monetária

2000/2019 ECON A5-0170/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

sobre a adequação dos princípios de "porto seguro" dos Estados Unidos no que
respeita à protecção de dados garantida pela Directiva 95/46/CE

2000/2144 LIBE A5-0177/2000 PMC SP(2000)3071 17-Nov-00

Segundo Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre o
estado da liberalização dos mercados da energia

2000/2097 ITRE A5-0180/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Projecto de orientações para os vários tipos de acções inovadoras no âmbito do
artigo 22º do Regulamento Geral (CE/1260/99) de 21 de Junho de 1999 - Acções
inovadoras ao abrigo do artigo 6º do Regulamento FSE

2000/2127 EMPL A5-0182/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Fórum Mundial da Educação … /… Gr. Pol. B5-0355/2000 Debate sobre
questões actuais

SP(2000)1725 08-Sep-00 17-Nov-00

Dívida externa dos países pobres … /… Gr. Pol. B5-0417/2000 QUO-Conselho/
Comissão

SP(2000)2169/2 08-Sep-00 17-Nov-00

A imigração ilegal e a descoberta de 58 cadáveres de imigrantes clandestinos em
Dover

… /… Gr. Pol. B5-0596/2000 Declaração sem seguim. 17-Nov-00

As eleições legislativas no Zimbabué … /… Gr. Pol. B5-0599/2000 Comunicação sem seguim. 17-Nov-00
O Projecto de Redução da Pobreza na China Ocidental e o futuro do Tibete … /… Gr. Pol. B5-0608/2000 Debate sobre

questões actuais
sem seguim. 17-Nov-00

As ilhas Molucas … /… Gr. Pol. B5-0609/2000 Debate-Direitos
do Homem

sem seguim. 17-Nov-00
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O rapto de crianças pelo Lord's Resistance Army (LRA) … /… Gr. Pol. B5-0611/2000 Debate-Direitos

do Homem
sem seguim. 17-Nov-00

A reconstrução e recuperação das zonas afectadas pelas inundações catastróficas
ocorridas na Venezuela em Dezembro de 1999

… /… Gr. Pol. B5-0615/2000 Debate sobre
questões actuais

sem seguim. 17-Nov-00

A situação nas Ilhas Fiji e Salomão … /… Gr. Pol. B5-0616/2000 Debate sobre
questões actuais

sem seguim. 17-Nov-00



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins

Page: 29
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:veronica.tomei@esc.eu.int
New: mailto:veronica.tomei@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:Fritz.Rath@esc.eu.int
New: mailto:Fritz.Rath@cese.europa.eu


	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2


