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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

Recorda-se que o Colégio dos Questores mandou distribuir aos deputados do Parlamento Europeu a(s)
seguinte(s) comunicação (ções):

29/2001 Recolha, a favor da UNICEF, das moedas e notas nacionais remanescentes na
sequência da introdução do euro.

31/2001 Gestão das mudanças e inventário dos bens pertencentes à Instituição.

33/2001 Modificações do Regulamente referente às Despesas e Subsídios dos Deputados
(DSD) no que se refere aos cursos de línguas e de informática.

34/2001 Navette services will run to and from the nearest airports (Charleroi, Antwerp and
Liege) as from Wednesday 7 November 2001 until further notice.

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

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

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

_______________
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

Termo do mandato de um Vice-Presidente do Parlamento Europeu

Na sessão de 22 de Outubro de 2001, o Parlamento tomou conhecimento da nomeação do:

Vice-Presidente Jan-Kees WIEBENGA  (ELDR/NL)

como membro do Conselho de Estado dos Países-Baixos.

Nos termos do nº 4 do artigo 8º do Regimento, o seu mandato no Parlamento Europeu cessa a partir de 8 de
Outubro de 2001.

____________________

Eleição de um Vice-Presidente do Parlamento Europeu

Na sessão de 23 de Outubro de 2001, o Parlamento Europeu procedeu à eleição de

Elly PLOOIJ-VAN GORSEL (ELDR/NL)

como Vice-Presidente do Parlamento Europeu em substituição de Jan-Kees WIEBENGA.

____________________
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LISTA DOS INTERGRUPOS EXISTENTES NO SEIO DO PARLAMENTO EUROPEU
Constituídos nos termos da regulamentação aprovada pela Conferência dos presidentes em 16.12.1999

(Situação em 24.10.2001)

Nom Date constitution Présidence N. Membres Parrainages
groupes

ANTIRACISME � EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

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

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

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

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

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE),
GROSSETETE Françoise (PPE), AHERN
Nuala (Verts/ALE)

10 PPE-DE
PSE
VERTS/ALE
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Nom Date constitution Présidence N. Membres Parrainages
groupes

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

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

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

NATIONS SANS ETAT � STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

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

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN



COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 11

Boletim 12.11.2001 - PT - PE 305.001

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

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

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

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA� Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

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

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE





ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 13

Boletim 12.11.2001 - PT - PE 305.001

ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS14

Boletim 12.11.2001 - PT - PE 305.001

PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 31.10.2001)

Autor Objecto N°

Gary Titley Legislação bancária checa P-2839/01

Ursula Schleicher Utilização de dados bibliográficos na investigação
farmacêutica

E-2840/01

James Nicholson Armas de atordoamento por electrochoque e equipamento
de imobilização

E-2841/01

Luciano Caveri Convenção de Madrid E-2842/01

Luciano Caveri Controlos aeroportuários E-2843/01

Luciano Caveri Auto-estrada Aosta-Milão E-2844/01

Luciano Caveri Amianto E-2845/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Embargo dos Estados Unidos ao atum proveniente de
Espanha

E-2846/01

Ari Vatanen Ligação de grande gabarito Mosela/Saona-Ródano E-2847/01

Cristiana Muscardini Controlo do comércio de substância químicas perigosas E-2848/01

Erik Meijer Criação de fundações fictícias e implicação dos
controladores na utilização de verbas do FSE no
Limburgo neerlandês

E-2849/01

Erik Meijer Recurso a estratagemas de fuga ao co-financiamento
público na concessão de financiamentos do FSE no
Limburgo neerlandês

E-2850/01

Erik Meijer Utilização de verbas do FSE pelo Ministério da Educação,
da Cultura e da Ciência dos Países Baixos para compensar
poupanças orçamentais

E-2851/01

Erik Meijer Túneis do metropolitano não utilizados em cidades
europeias na sequência de problemas financeiros e das
regras de concorrência

E-2852/01

Florence Kuntz Sujeição a IVA do imposto de serviço P-2853/01

Heidi Hautala Autorização da vinclozolina como pesticida causador de
perturbações hormonais

P-2854/01

Bertel Haarder Resolução sobre a situação no Zimbabué (B5-0549, 554,
571, 582, e 592/2001)

E-2855/01

Alexandros Alavanos Processo por infracção contra a Grécia relativo à aplicação
da OCM para o algodão

E-2856/01
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Alexandros Alavanos Discriminação da produção de cada produtor de algodão
em quantidade subvencionada e não subvencionada

E-2857/01

Mary Banotti Assassinatos de crianças e jovens a sangue-frio nas
Honduras

E-2858/01

Mary Banotti Massacre de crianças e jovens nas Honduras E-2859/01

Paolo Bartolozzi Acções destinadas a fazer face à crise do turismo na
sequência dos actos terroristas nos Estados Unidos da
América

E-2860/01

Paolo Bartolozzi Acções destinadas a fazer face à crise do turismo na
sequência dos actos terroristas nos Estados Unidos da
América

E-2861/01

Vincenzo Lavarra Pedido de prorrogação do prazo para a apresentação dos
projectos pesca e IFOP

E-2862/01

Vincenzo Lavarra Situação da pesca com redes de emalhar de deriva;
moratória solicitada enquanto se aguardam dados
científicos

E-2863/01

Sebastiano Musumeci Protecção das produções de azeite E-2864/01

Erik Meijer Declarações proferidas por um Membro da Comissão
Europeia contra a Conferência das Nações Unidas em
Durban, o Islão, os pobres do Terceiro Mundo e os
candidatos a asilo

E-2865/01

Jonas Sjöstedt Ameaça para as pescas na Suécia E-2866/01

Jonas Sjöstedt Projecto da Comissão para expandir o desporto E-2867/01

Florence Kuntz Sujeição a IVA do imposto de serviço E-2868/01

Jorge Hernández Mollar Homologação comunitária do Acordo hispano-marroquino
sobre a mão-de-obra

E-2869/01

Jorge Hernández Mollar Condições de vida e de trabalho dos jornaleiros andaluzes
nas vindimas em França

E-2870/01

Jorge Hernández Mollar Colaboração da União Europeia na construção do Palácio
das Feiras de Málaga

E-2871/01

Ilda Figueiredo Controle nas fronteiras E-2872/01

Neil MacCormick Requerentes de asilo E-2873/01

Rosa Miguélez Ramos Orientações comunitárias para a rede transeuropeia de
transportes e a Galiza

E-2874/01

Elly Plooij-van Gorsel Nova legislação fiscal na República Federal Alemã E-2875/01

Erik Meijer O silenciamento de contaminação radioactiva nos
Estados-Membros após a catástrofe de Chernobil e a
implementação de melhores medidas de protecção contra
o cancro da tiróide

E-2876/01
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Bart Staes Ajudas públicas à Ryanair no aeroporto Charleroi E-2877/01

Sir Robert Atkins Apoio financeiro à companhia aérea SABENA P-2878/01

Gerard Collins Aplicação da Directiva 73/239 no Reino Unido P-2879/01

Marianne Thyssen Estabelecimento de normas internacionais para a
contabilidade/apoio financeiro para a formação de
profissionais responsáveis pelo estabelecimento de
normas nacionais

P-2880/01

Torben Lund Tintas para cabelo e seus terríveis efeitos para a saúde E-2881/01

Markus Ferber Atribuição de um contingente pautal com isenção de
direitos para a importação de motores para cortadores de
relva

E-2882/01

Charles Tannock Pulverizações realizadas em Corfu com o insecticida
Lebaycid e legalidade do respectivo uso

E-2883/01

Eurig Wyn e Miquel Mayol i
Raynal

Línguas minoritárias e liberdade de expressão na Grécia E-2884/01

Juan Naranjo Escobar Jogo na Internet E-2885/01

Maurizio Turco Programas de cooperação Norte-Sul na luta contra a
toxicodependência

P-2886/01

Jens-Peter Bonde Compromisso do Luxemburgo P-2887/01

María Sornosa Martínez Projecto de aeroporto em Castellón (Espanha) E-2888/01

María Sornosa Martínez Projecto FEDER "Reabilitação dos Filtros de Manises"
(Valência - Espanha)

E-2889/01

Konstantinos Hatzidakis Deficiências de construção de obras públicas financiadas
pelo 2º QCA

P-2890/01

Pat Gallagher Riscos ambientais resultantes da central nuclear de
Sellafield

P-2891/01

James Fitzsimons Importação de carne da Argentina P-2892/01

Jens-Peter Bonde Número anual de votações no Conselho de Ministros E-2893/01

Konstantinos Hatzidakis Ultrapassagem do custo inicial de construção da via Ática
na Grécia

E-2894/01

Pere Esteve Erro de cálculo na determinação do PIB nas Ilhas Baleares E-2895/01

Laura González Álvarez Ramal ferroviário de acesso ao porto de Marín
(Pontevedra-Espanha)

E-2896/01

María Sornosa Martínez Medidas tomadas pela Comissão para evitar a degradação
do Sapal de Pego-Oliva em Valência (Espanha)

E-2897/01

Cristiana Muscardini Cooperação económica com o Paquistão E-2898/01

Sebastiano Musumeci Pesca com redes de emalhar de deriva E-2899/01
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Bart Staes Desenrolar do processo de candidatura no Gabinete de
Assistência Técnica Sócrates

E-2900/01

Bart Staes Discriminação (linguistica) pela Comissão Europeia E-2901/01

Camilo Nogueira Román Denúncia referente ao uso de fundos europeus no processo
de concentração de parcelas rurais

E-2902/01

Gunilla Carlsson Apoio do Estado belga à Sabena E-2903/01

Graham Watson Visitas de funcionários governamentais de Taiwan aos
Estados-Membros da UE

E-2904/01

Pietro-Paolo Mennea Financiamentos regionais para a formação E-2905/01

Markus Ferber Albufeira de Alqueva, em Portugal E-2906/01

Guido Bodrato e Thierry Cornillet Ligação ferroviária transalpina Lião-Turim E-2907/01

Thierry de La Perriere Liberdade de prestação de serviços no domínio agrícola -
Inseminação artificial

P-2908/01

Herbert Bösch Atraso na entrada em funções de um director do OLAF P-2909/01

Karl von Wogau Aumento dos preços do operador de telefonia móvel Viag
Interkom devido à transição para o euro

E-2910/01

Stavros Xarchakos Marginalização da língua francesa E-2911/01

Christopher Huhne Bombas de fragmentação E-2912/01

David Bowe Venda e distribuição de medicamentos para uso
veterinário na UE

E-2913/01

Brian Simpson Aumento dos prémios de seguro das companhias aéreas na
sequência dos ataques terroristas

E-2914/01

Pere Esteve Declaração de serviço público, de acordo com o
Regulamento (CEE) nº 2408/92

E-2915/01

Pere Esteve Criação de um imposto sobre o querosene E-2916/01

Carlos Carnero González Deficiente utilização dos Fundos Comunitários pelo
Instituto Municipal do Emprego e da Formação
Empresarial (IMEFE)

E-2917/01

Giovanni Pittella Preço da água em consequência do plano hidrológico
espanhol

P-2918/01

Heide Rühle Nomeação de um membro do Tribunal de Contas P-2919/01

Antonio Tajani Declarações do Ministro belga Louis Michel contra o
Presidente do Conselho italiano

P-2920/01

Phillip Whitehead Protecção dos produtos fitofarmacêuticos - Directiva
91/414 e Regulamento 451/2000

P-2921/01

Markus Ferber Segurança marítima E-2922/01
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Antonios Trakatellis e Ioannis
Averoff

Retenções ilegais de apoios comunitários, práticas do
Banco Agrícola da Grécia (ATE) e atrasos no pagamento
das ajudas comunitárias em violação do direito
comunitário

E-2923/01

Jens-Peter Bonde Controlos nas fronteiras e terror E-2924/01

Jens-Peter Bonde Controlos nas fronteiras e terror E-2925/01

Hiltrud Breyer Resposta à pergunta E-1568/01 "Aplicação e Modificação
das Directivas 96/82/CE e 96/61/CE"

E-2926/01

Hiltrud Breyer Custos da Conferência "Ciências da Vida e Biotecnologia
- uma Visão Estratégica", a realizar nos dias 27 e 28.9.01,
em Bruxelas

E-2927/01

Hiltrud Breyer Infracção à directiva FFH e às directivas sobre a protecção
do meio ambiente em consequência das obras de
ampliação do Danúbio em Thunsdorf e ainda entre
Staubingen e Vilshofen (Baviera)

E-2928/01

Hiltrud Breyer Resposta à pergunta 1569/01 "Avaliação da Perigosidade
do Material Pirotécnico na União Europeia"

E-2929/01

Hiltrud Breyer Danos ambientais causados pela plataforma química
Carling em Völklingen-Lauterbach

E-2930/01

Hiltrud Breyer Projecto da auto-estrada A 143 coloca em perigo
paisagem natural

E-2931/01

Alexandros Alavanos Fraude com exportação de "feta" da Dinamarca E-2932/01

Konstantinos Hatzidakis Visita dos inspectores da União Europeia relacionada com
a encefalopatia espongiforme na Grécia

E-2933/01

Caroline Jackson Marca CE em instrumentos de tortura E-2934/01

María Sornosa Martínez Inacção das autoridades espanholas face à degradação do
rio Segura (Espanha)

E-2935/01

Juan Naranjo Escobar Aposição do logotipo da União Europeia nas aeronaves E-2936/01

Juan Naranjo Escobar Integração do desporto na aplicação das políticas comuns E-2937/01

Luciano Caveri Sistemas de radar nos aeroportos E-2938/01

Mario Borghezio Perseguição dos "sereníssimos" de São Marco pelos
tribunais italianos

E-2939/01

Massimo Carraro e outros Acidente de Linate E-2940/01

Bart Staes Ajudas públicas à Ryanair no aeroporto Charleroi E-2941/01

Bart Staes Morosidade dos processos de resolução de litígios na
sequência de acidentes (rodoviários) na Suíça

E-2942/01

Bart Staes Morosidade dos processos de resolução de litígios na
sequência de acidentes (rodoviários) na Suíça

E-2943/01
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Bart Staes Discriminação (linguística) na contratação de pessoal
TACIS

E-2944/01

Antonios Trakatellis Dados sobre a imigração para a Grécia e a tomada de
medidas relativamente à atribuição ilegal da nacionalidade
europeia

P-2945/01

Charles Tannock Política de imigração comum à luz dos ataques terroristas
nos Estados Unidos

P-2946/01

Christoph Konrad Disposições da UE aplicáveis aos corretores de seguros E-2947/01

Paul Rübig Compatibilidade dos "kits mãos livres" para telemóveis E-2948/01

James Nicholson Despesas em matéria de saúde e de serviços sociais
pessoais nos Estados-Membros da União Europeia

E-2949/01

Charles Tannock Promoção das assembleias regionais no Reino Unido E-2950/01

Charles Tannock Exclusão de Gibraltar das propostas com vista a um Céu
Único Europeu

E-2951/01

Charles Tannock Concorrência entre companhias aéreas e auxílios estatais E-2952/01

Charles Tannock Segurança aérea E-2953/01

Charles Tannock Políticas comuns em matéria de imigração à luz dos
ataques terroristas nos EUA

E-2954/01

Charles Tannock Salvaguardas na concessão de cidadania da UE E-2955/01

Bertel Haarder Administração da livre circulação dos trabalhadores por
parte da Bélgica

E-2956/01

Konstantinos Hatzidakis Obras de abastecimento de água e saneamento em Cálcide E-2957/01

Alexandros Alavanos Lista dos acórdãos proferidos contra a Turquia pelo
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem

E-2958/01

Carlos Carnero González Apoio às organizações que trabalham com doentes
mentais ou prestam ajuda psicogeriátrica

E-2959/01

Samuli Pohjamo e Mikko Pesälä Melhoria da situação das pessoas deficientes E-2960/01

Antonio Tajani Declarações de Louis Michel contra o Presidente do
Conselho italiano

E-2961/01

Erik Meijer Inclusão do aumento dos prémios de seguro nas tarifas do
transporte aéreo

E-2962/01

Ilda Figueiredo Acordo Euromediterrânico entre a UE e o Egipto E-2963/01

Ilda Figueiredo Reestruturação e reconversão da vinha E-2964/01

Graham Watson Utilização das marcas de segurança CE no fabrico de
armas de atordoamento

E-2965/01

Graham Watson Impostos aplicados aos bens pessoais transportados no
interior dos Estados-Membros

E-2966/01
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Arlene McCarthy Investigação dos contratos comerciais da Liga de
Campeões da UEFA e consequências para a Primeira Liga
da Federação Inglesa de Futebol

P-2967/01

Mathieu Grosch Fundos Estruturais: regiões abrangidas pelo objectivo nº 2
na Bélgica, durante o período de programação 1994-1999

E-2968/01

Antonios Trakatellis Infracções ao direito comunitário relativo à celebração de
contratos públicos na Grécia

E-2969/01

Antonios Trakatellis Liberalização dos serviços postais na Grécia E-2970/01

Alejandro Agag Longo IVA reduzido para parques de atracções, zoológicos e
outras manifestações de carácter cultural

E-2971/01

Samuli Pohjamo Subsídios da UE  aos bancos dos países candidatos para
compensar dívidas de cobrança difícil

E-2972/01

Vitaliano Gemelli Critérios de selecção dos directores-gerais e directores-
gerais adjuntos da Comissão Europeia

E-2973/01

Erik Meijer Danos ambientais causados nas margens do estuário do
Escalda ocidental em consequência de escavações sem
suficientes compensações naturais fora dos diques

E-2974/01

Erik Meijer Reiterados danos causados no estuário do Escalda
ocidental em consequência da construção de um porto
para navios contentores na reserva natural De Kaloot,
junto a Vlessingen

E-2975/01

Winfried Menrad Câmaras de trabalhadores na Áustria, no Grão-Ducado do
Luxemburgo e em dois Länder alemães

P-2976/01

Werner Langen Fornecimento de espumante à Grécia e Itália P-2977/01

Eija-Riitta Korhola Discriminação dos invisuais nos transportes públicos
portugueses

P-2978/01

Winfried Menrad Limiares de aplicação da Directiva relativa à instituição
do Conselho de Empresa Europeu

E-2979/01

Emmanouil Bakopoulos Harmonização do Regulamento (CE) 925/1999 P-2980/01

Rosemarie Müller Rótulos de géneros alimentícios contendo a menção
"100% de origem vegetal"

P-2981/01

Carlos Bautista Ojeda Presença de alfa-benzopirenos no azeite de bagaço de
azeitona

P-2982/01

Laura González Álvarez Canalização do rio Barxell (Alcoy-Alicante) P-2983/01

Carlos Coelho Projecto  Life-Natureza "Rede Natura 2000 na Península
de Setúbal/Sado"

P-2984/01

Markus Ferber Financiamento de cursos por correspondência através de
dotações PHARE

E-2985/01
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Markus Ferber Financiamento da publicação "Panorama Latvii" a partir
de dotações PHARE

E-2986/01

Markus Ferber Centenário de Walter Hallstein E-2987/01

Daniela Raschhofer Protecção de instalações sensíveis das ameaças terroristas E-2988/01

Paul Rübig Orçamento do 6º Programa-quadro de I&D E-2989/01

Alexandros Alavanos Aumento do custo de construção da "via Ática" E-2990/01

Sir Robert Atkins Concessão de auxílios estatais à Aer Lingus E-2991/01

Piia-Noora Kauppi Empréstimos às companhias aéreas em caso de crise E-2992/01

Cristiana Muscardini Detenção de 119 instrutores de terroristas na Somália E-2993/01

Cristiana Muscardini Risco de terrorismo na Somália E-2994/01

Ria Oomen-Ruijten, Alexander de
Roo e Dorette Corbey

Possibilidade de uma regulamentação europeia em matéria
de voos nocturnos em aeroportos regionais

E-2995/01

Francesco Speroni Documentos de identificação P-2996/01

Toine Manders Futebol: efeitos indesejados do novo sistema de
transferências

P-2997/01

Emmanouil Bakopoulos Medidas destinadas aos transportes aéreos E-2998/01

Emmanouil Bakopoulos Aplicação do Regulamento (CE) 2666/2000 E-2999/01

Emmanouil Bakopoulos Declarações do Primeiro-Ministro turco E-3000/01

Christos Folias QCA e programas operacionais para a Grécia E-3001/01

Bart Staes Processos de promoção na Comissão E-3002/01

Robert Goebbels Controlo de identidade no aeroporto Charles de Gaulle E-3003/01

Bernard Poignant Segurança no transporte marítimo E-3004/01

Raffaele Costa Regime de concessão da exploração de auto-estradas E-3005/01

Raffaele Costa Desproporção nas quotas leiteiras E-3006/01

Mario Borghezio Prevenção do terrorismo bacteriológico: controlo do
pessoal e segurança dos edifícios e dos serviços públicos
na União Europeia

E-3007/01

Antonio Mussa, Cristiana
Muscardini e Mauro Nobilia

A peste no Cazaquistão: riscos para a Europa e para a
América

E-3008/01

John Cushnahan Subvenções destinadas ao controlo da poluição nas
explorações agrícolas

P-3009/01

Gian Gobbo Bilhete de identidade para os cidadãos europeus residentes
na Bélgica

P-3010/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Exploração comercial e sexual de crianças P-3011/01

Linda McAvan Marca CE em instrumentos de tortura P-3012/01
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Niels Busk Nível de tolerância para a Listeria E-3013/01

Jens-Peter Bonde Recursos afectados à informação nos países candidatos E-3014/01

Jens-Peter Bonde Referendos nos países candidatos E-3015/01

Feleknas Uca Modificação da Constituição turca E-3016/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Exploração comercial e sexual de crianças E-3017/01

Caroline Lucas Transporte e saúde nos países alpinos (Áustria, França e
Suíça)

E-3018/01

Giles Chichester O sistema de alimentação 'dia sim, dia não' usado na
criação de frangos

E-3019/01

María Sornosa Martínez Necessidade de proibir a utilização do iodeto de prata
contra as tempestades de granizo

E-3020/01

Esko Seppänen Tarifas das mensagens escritas enviadas através de
telemóveis espanhóis

E-3021/01

Anne Van Lancker Política da Comissão em matéria de igualdade de
oportunidades

E-3022/01

Isidoro Sánchez García Previsões da Comissão sobre o reconhecimento e a
substituição de cartas de condução de emigrantes
retornados

E-3023/01

Albert Maat Destruição de uma empresa de produção de carne
neerlandesa em França

P-3024/01

Alexandros Alavanos Apoio ao turismo e Programa Philoxenia P-3025/01

Ulla Sandbæk Violação da Directiva da UE relativa aos habitats E-3026/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Dados referentes à actual campanha 2001/2002 no sector
dos produtos lácteos

E-3027/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna O sector do gado bovino e o alargamento E-3028/01

Piia-Noora Kauppi Problemas de segurança no bairro das instituições da
União Europeia em Bruxelas

E-3029/01

Francesco Musotto Defesa da língua siciliana E-3030/01

Maurizio Turco Esclarecimentos sobre a resposta à pergunta oral H-
075/01 relativa às actividades do PNUCID no Afeganistão

E-3031/01

Carlos Coelho Listagem de funcionários do Conselho por nacionalidade
e categoria profissional

E-3032/01

Carlos Coelho Listagem de funcionários da Comissão por nacionalidade
e categoria profissional

E-3033/01

Graham Watson IVA aplicável a projectos subsidiados por recolhas de
fundos voluntárias

E-3034/01

José Pomés Ruiz Diploma universitário europeu em Psicomotricidade P-3035/01
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Francesco Turchi Assassinato do comandante militar afegão Ahmad Shah
Massoud

P-3036/01

Michl Ebner Bagagem de mão nos aviões E-3037/01

Michl Ebner Livros de História E-3038/01

Anna Karamanou Apelo ao fim dos bombardeamentos e ao envio de auxílio
humanitário

E-3039/01

Konstantinos Hatzidakis Montante das correcções impostas à Grécia no âmbito do
FEOGA

E-3040/01

Ioannis Marinos Utilização das novas tecnologias na Grécia E-3041/01
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

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

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

11.09.2001 11.12.2001 9

12/2001 311.049 Adriana POLI BORTONE Torres Gémeas de Nova Iorque 10.10.2001 10.01.2002 5

13/2001 311.426 Charles TANNOCK, John BOWIS,
Chris DAVIES, Jean LAMBERT e Peter
SKINNER

Vítimas mortais relacionadas com o amianto 22.10.2001 22.01.2002 11

                                                     
1 Situação em  26.10.2001
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REUNIÕES DAS COMISSÕES NAS QUAIS FOI DELEGADO O PODER DE
DECISÃO (Nº 4 do Artigo 62º do Regimento)

Comissão Relator Objecto Prazo p/
entrega de
alterações

Reunião
para tomada de
uma decisão

EMPL Gabriele
STAUNER

Execução da primeira fase do
programa de acção comunitário
Leonardo da Vinci (1995-1999)

21/11/2001
à 12h00

04/12/2001

ENVI Philip
BUSHILL-
MATTHEWS

Aspectos gerais da política de
protecção dos consumidores e, em
particular, a informação do
consumidor e a sua educação
relativamente à aplicação da
Directiva 1990/314/CE

28/11/2001 18-19/12/2001
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Decisão do Conselho relativa à criação de
uma unidade EUROJUST

BUDG (P) 06.11.01 C5-0396/00

McKENNA
(VERTS/ALE)

Chipre: participação em programas
comunitários, acordo-quadro

PECH (P) 23.10.01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Malta: participação em programas
comunitários, acordo-quadro

PECH (P) 23.10.01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Turquia: participação em programas
comunitários, acordo-quadro

PECH (P) 23.10.01
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Livro Branco A política europeia de transportes no horizonte 2010: a
hora das opções

BUDG
ECON
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 370
final

Comissão das Comunidades Europeias: Nono Relatório sobre os
auxílios estatais na União Europeia

ITRE
ECON

COM (01) 403
final

Comunicação da Comissão: uma visão estratégica das ciéncias da
vida e da biotecnologia: documento de consulta

AGRI
ENVI
JURI
ITRE

COM (01) 454
final

Comunicação da Comissão: Europa e Ásia: enquadramento
estratégico para parcerias reforçadas

DEVE
ITRE
AFET

COM (01) 469
final

Comunicação ao Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
relativa a alimentos e ingredientes alimentares autorizados para
tratamento por radiação ionizante na Comunidade

ITRE
ENVI

COM (01) 472
final

Proposta de decisão do Conselho que aprova a assinatura pela
Comissão de dois acordos de cooperação entre a Comunidade
Europeia da Energia Atómica (Euratom) e o Governo da Federação
da Rússia nos domínios da segurança nuclear e da fusão nuclear
controlada

AFET
ITRE

COM (01) 474
final

Proposta de Regulamento do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n.º 466/2001 da Comissão que fixa os teores máximos de certos
contaminantes presentes nos géneros alimentícios

ENVI COM (01) 495
final

Comunicação da Comissão: projecto de programa de trabalho
pormenorizado para o seguimento do relatório relativo aos objectivos
concretos dos sistemas de educação e formação

EMPL
FEMM
ITRE
CULT

COM (01) 501
final

Relatório da Comissão: Terceiro relatório da Comissão sobre a
cidadania da União

AFCO
CULT
FEMM
PETI
JURI
LIBE

COM (01) 506
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão sobre o controlo da aplicação da política
comun da pesca síntese da execução pelos Estados-Membros do
regime de controlo aplicàvel à política comun da pesca

PECH COM (01) 526
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre
as acções empreendidas no seguimento das resoluções sobre
normalização europeia adoptadas pelo Conselho e pelo Parlamento
Europeu em 1999

JURI
ITRE

COM (01) 527
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: eEurope 2002:
acessibilidade dos sítios Web públicos e do respectivo conteúdo

CULT
EMPL
ITRE

COM (01) 529
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões sobre certos
aspectos jurídicos respeitantes às obras cinematográficas e outras
obras audiovisuais

ECON
ITRE
JURI

CULT

COM (01) 534
final

Comissão das Comunidades Europeias: Livro Verde - Indemnização
das vítimas da criminalidade

JURI
LIBE

COM (01) 536
final
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

157/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a Eritreia
Bruxelas, 5 de Outubro de 2001

A União Europeia deplora que o Governo da Eritreia tenha decidido declarar personna non grata S. Ex.ª o
Embaixador Antonio Bandini, Embaixador da Itália na Eritreia e Representante da Presidência da União
Europeia em Asmara.

A União Europeia constata que a decisão foi notificada apenas algumas horas após uma diligência efectuada
por todos os Embaixadores da União Europeia em Asmara, tendo em vista exprimir a extrema preocupação
suscitada pelos recentes acontecimentos na Eritreia, que conduziram à prisão de várias personalidades
conhecidas, partidárias das reformas democráticas, assim como ao amordaçar da imprensa independente.

Por ocasião dessa diligência conjunta, a UE salientara que os acontecimentos acima referidos estavam em
contradição com a política que o Governo da Eritreia afirma aplicar e com os compromissos que assumiu em
prol da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos e da boa governação.

A UE sublinha que a expulsão do Representante da Presidência da União Europeia prejudica seriamente as
suas relações com a Eritreia, pelo que vai proceder a uma nova avaliação dessas relações, com base no
Acordo de Cotonou.

A União Europeia confirma que está decidida a apoiar o desenvolvimento da Eritreia, assim como a paz, a
estabilidade e a cooperação na região e salienta que a instauração de instituições democráticas, o Estado de
Direito, o respeito pelos direitos humanos, a liberdade de imprensa e a criação de uma sociedade civil forte
constituem factores essenciais desse mesmo desenvolvimento.

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

_______________
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158/2001

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre as eleições no Bangladesh
Bruxelas, 5 de Outubro de 2001

A União Europeia tomou nota do bom desenrolar das eleições legislativas realizadas no Bangladesh no
passado dia 1 de Outubro.

A União Europeia enviou uma missão de observadores europeus para essas eleições e regista com satisfação
que, de acordo com as conclusões dessa missão, o processo eleitoral se desenrolou em condições
satisfatórias, permitindo que fossem respeitadas a liberdade e a imparcialidade. A União lamenta, no entanto,
os actos de violência ocorridos por ocasião da campanha eleitoral.

A União Europeia apela à nova Primeira--Ministra para que vele pela consolidação do processo democrático
e pelo desenvolvimento económico, num espírito construtivo de cooperação com a oposição. Por outro lado,
a União exorta a oposição a participar numa transição pacífica do poder.

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

_______________

159/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

que condena o assassinato de Consuelo Araujo Noguera, ex-Ministra da Cultura da Colômbia
Bruxelas, 8 de Outubro de 2001

A União Europeia manifesta a sua consternação e condena veementemente o assassinato de Consuelo Araujo
Noguera, ex-Ministra da Cultura da Colômbia e esposa do Procurador-Geral da Nação. Este crime vem
juntar-se aos numerosos actos de violência perpetrados nas últimas semanas por grupos armados
subversivos, em especial contra funcionários ou representantes da Nação.

Ao mesmo tempo, a União Europeia exprime as suas mais sinceras condolências à família, ao povo e ao
Governo da Colômbia e reitera o seu apoio aos esforços envidados pelas forças democráticas da sociedade
colombiana para alcançarem a paz.

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

_______________
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160/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia

e dos Estados da Europa Central e Oriental associados à União Europeia,
de Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e dos países da EFTA

que são membros do Espaço Económico Europeu,
por ocasião da designação do novo Primeiro-Ministro da Bielorrússia

Bruxelas, 10 de Outubro de 2001

A União Europeia regista a designação de Guennadi Novitsky para o cargo de Primeiro--Ministro da
República da Bielorrússia, e deseja aproveitar o ensejo para reiterar as suas expectativas em relação a este
país.

A União Europeia exorta o novo Governo a enveredar duradouramente e de forma cada vez mais clara pelo
caminho da democracia e do respeito dos direitos do Homem, condições prévias para a normalização das
relações com a UE.

A União Europeia faz votos por que a Bielorrússia volte a ocupar, a prazo, o seu lugar na comunidade
internacional e participe na estabilidade regional. A UE não deseja o isolamento da Bielorrússia e está pronta
a continuar a apoiar a sua transição para a democracia e a economia de mercado, em cooperação com todas
as forças políticas bielorrussas dispostas a actuar no mesmo sentido.

A União Europeia espera que o novo Governo relance um diálogo construtivo com a sociedade civil, em boa
cooperação com o Grupo Consultivo e de Observação da OSCE, e que favoreça a existência de meios de
comunicação social livres e independentes.

A União Europeia reafirma as suas expectativas em matéria de respeito dos direitos do Homem e das
liberdades fundamentais, salientando, mais especificamente, o seu empenho em ver esclarecidos os diversos
casos de desaparecimentos. Por outro lado, e sem pretender imiscuir--se num processo judicial interno, a
União Europeia pede que seja revista a pesada pena de prisão a que foi condenado o Professor Yuri
Bandazhevsky, pena essa que a União considera desproporcionada em relação às acusações formuladas.

_______________
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161/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Togo

Bruxelas, 18 de Outubro de 2001

A União Europeia está seriamente preocupada com a deterioração do clima político no Togo, que poderá
dificultar a realização de eleições legislativas democráticas prevista nas disposições do Acordo-Quadro de
Lomé. A União Europeia gostaria de sublinhar que atribui grande importância ao carácter livre, aberto e
transparente do processo eleitoral.

A União Europeia pede ao Presidente Eyadéma que mande libertar Yawovi Agboyibo, como se
comprometera a fazer. Deseja também que todos os líderes partidários participem nas eleições. A União
Europeia insta também o Governo a garantir a todos os partidos políticos o livre acesso aos meios de
comunicação social, bem como a liberdade de circulação em todo o país para os membros de todos os
partidos políticos.

A União Europeia tomou conhecimento da vontade do Presidente da Assembleia Nacional de adaptar o
código eleitoral e alterar a constituição. Sobre este último ponto, a União regista com interesse o
compromisso do Presidente Eyadéma, recordado por várias vezes, de respeitar o artigo 59.º da constituição
relativo à limitação do número de mandatos presidenciais. A União Europeia considera que a ocorrência de
alterações unilaterais do código eleitoral seria contrária ao espírito do Acordo-Quadro de Lomé, que foi
aprovado por todos os partidos políticos representados no Comité Paritário de Acompanhamento (CPS).

A União Europeia toma nota do ponto de vista das Nações Unidas, segundo o qual seria necessário um
período de quatro meses para levar a cabo os preparativos administrativos para as eleições. Regista também a
decisão da Comissão Nacional de Eleições Independente (CENI) de adiar a data das eleições legislativas e
insta a CENI e o Governo a fixarem, nos próximos dias, novas datas para as eleições.

A União Europeia regista a observação das Nações Unidas, segundo a qual conviria garantir o mais
rapidamente possível o financiamento do processo eleitoral e pede ao Governo do Togo que aprove o
orçamento eleitoral e transfira os fundos previstos para a CENI sem mais demoras.

A União Europeia reitera o seu apoio ao processo eleitoral, desde que todos os candidatos a essas eleições
possam nelas participar incondicionalmente e confirma que 1,56 milhões de euros do Fundo Europeu de
Desenvolvimento foram reservados para esse efeito. A União Europeia apoia a recomendação das Nações
Unidas destinada a satisfazer, logo que possível, o pedido de assistência técnica apresentado pela CENI,
declarando-se disposta a oferecer uma assistência semelhante, logo que receba um pedido do Governo do
Togo nesse sentido.

Por último, a União Europeia apela ao Togo para que assine o "Memorandum of Understanding" necessário
para o envio de observadores eleitorais europeus.

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

_______________
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162/2001

Declaração da União Europeia
sobre  a introdução da democracia na República Federativa da Jugoslávia

após os acontecimentos de 5 de Outubro de 2000
Bruxelas, 8 de Outubro de 2001

A UE deseja felicitar o povo e os dirigentes políticos da República Federativa da Jugoslávia pelos notáveis
progressos realizados na introdução da democracia. O ano decorrido desde 5 de Outubro de 2000 foi
marcado por eleições e pela instauração de um governo democrático, por reforma económicas, pela
suspensão de leis repressivas, e conheceu também a aprovação de uma lei de amnistia e uma importante
cooperação com o TPIJ.

A UE evoca com satisfação o êxito da cooperação que desenvolveu com a RFJ. Logo após o 5 de Outubro
de 2000, a UE acudiu com uma ajuda de emergência substancial. Apoiou energicamente as políticas de
reforma e transição económicas. Como outros países da região, a RFJ tornou-se parceira da UE através do
processo de estabilização e associação. A UE apoiará o prosseguimento das reformas democráticas,
económicas e legislativas, com especial incidência no Estado de direito e nas reformas do sector público.

A UE deseja recordar a importância de se chegar a acordo sobre um novo enquadramento federal global
entre as repúblicas da Sérvia e do Montenegro. Esse acordo facilitaria enormemente tanto a consolidação das
reformas como a participação no processo de integração europeia.

Em conjunto com outros intervenientes internacionais, a UE tenciona continuar a ser um parceiro de
confiança da RFJ durante o período de desafios que tem pela frente. Exorta aqueles que detêm lugares de
responsabilidade na RFJ a manterem o rumo da reforma. Anseia por ver uma República Federativa da
Jugoslávia renovada ocupar o seu lugar como farol de estabilidade no sudeste europeu. A UE aguarda com
especial expectativa a transferência para o TPIJ, com a possível brevidade, do resto dos indivíduos da RFJ
indiciados por aquele tribunal. Insta também as autoridades da República Federativa da Jugoslávia a
trabalharem activamente no sentido de assegurar a plena participação de todos os sérvios do Kosovo nas
eleições legislativas de Novembro, realçando assim o seu apoio a um futuro multiétnico para aquela região.

Neste aniversário, a UE apresenta os melhores votos de um futuro pacífico, próspero e estável a todo o povo
da RFJ.

_______________
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163/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

na sequência da catástrofe natural � furacão Íris � que atingiu o Belize
Bruxelas, 12 de Outubro de 2001

Na sequência da passagem do furacão Íris, que causou a morte de cerca de vinte pessoas, numerosos feridos
e importantes danos materiais e perdas económicas, a União Europeia apresenta as suas sinceras
condolências ao Governo e ao povo do Belize e, em especial, às famílias das vítimas.

Nestes momentos difíceis, a União Europeia exprime a sua solidariedade para com a população do Belize.
Está disposta a dar assistência imediata ao Governo daquele país, através de acções de ajuda humanitária, e
está pronta a estudar as possibilidades de apoio à reconstrução no âmbito dos meios financeiros disponíveis.

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

_______________

164/2001
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre a situação na Abkhazia (Geórgia)
Bruxelas, 12 de Outubro de 2001

A União Europeia manifesta a sua grave preocupação pela situação na Geórgia. É inaceitável que um
helicóptero da MONUG tenha sido abatido e que aldeias situadas na garganta do Kodor tenham sido alvo de
bombardeamentos aéreos. A União Europeia apresenta as suas condolências à MONUG pela morte dos
observadores militares e dos membros da equipagem do helicóptero, bem como ao governo da Geórgia pelas
vítimas civis das aldeias bombardeadas. A União Europeia faz votos no sentido de estes acontecimentos
inquietantes possam ser cabalmente esclarecidos.

A União Europeia recorda a necessidade de respeitar a soberania e a integralidade territorial da Geórgia e
reafirma o seu interesse pela estabilidade e a segurança regionais.

A União Europeia apela a todas as partes implicadas no sentido de se absterem de acções militares e de
pressões políticas com vista a evitar toda a escalada ou agravamento da situação na Geórgia, incluindo na
Abkhazia, e de intensificarem os seus esforços com vista a cooperar na luta contra o terrorismo e o crime.
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A União Europeia apela à Rússia e à Geórgia no sentido de reforçarem o controlo das fronteiras de forma a
evitar a passagem de combatentes chechenos, inclusive em direcção à Abkhazia (Geórgia).

A União Europeia apela às partes no conflito da Abkhazia bem como ao Grupo dos Amigos do Secretário-
-Geral das Nações Unidas para a Geórgia a retomarem os seus esforços, com base nas propostas do
Secretário-Geral, a fim de chegar a uma solução pacífica e global do conflito da Abkhazia, solução esta que
respeita a integralidade territorial da Geórgia.

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

_______________

165/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, por ocasião da atribuição do

Prémio Nobel da Paz conjuntamente à Organização das Nações Unidas
e ao seu Secretário-Geral Kofi Annan

Bruxelas, 16 de Outubro de 2001

A União Europeia exprime as suas mais vivas felicitações por ocasião da atribuição do Prémio Nobel da Paz
conjuntamente à Organização das Nações Unidas e ao seu Secretário-Geral Kofi Annan.

O Prémio Nobel da Paz vem mais uma vez sublinhar o contributo essencial prestado pela Organização das
Nações Unidas e pelo seu Secretário-Geral à busca de soluções para os conflitos e desequilíbrios de toda a
ordem que dilaceram o planeta, bem como à promoção dos valores universais.

Hoje, como no passado, a União Europeia mantém o seu firme apoio à abordagem multilateral desenvolvida
pelas Nações Unidas para responder aos múltiplos desafios que a comunidade internacional deve enfrentar
num crescente número de domínios.

A União Europeia saúda o papel exemplar desempenhado pelo Secretário-Geral Kofi Annan desde a sua
investidura. As suas inúmeras qualidades e o seu empenhamento indefectível ao serviço das Nações Unidas
justificam a distinção que hoje lhe é concedida. A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da
Europa Central e Oriental associados à União Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também
associados, e pela Islândia e pelo Liechtenstein, países da EFTA que são membros do Espaço Económico
Europeu.

_______________
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166/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre Chipre � processo Nações Unidas
Bruxelas, 23 de Outubro de 2001

A União Europeia apoia o comunicado do Presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas
de 26 de Setembro de 2001, nomeadamente a decepção provocada pela recusa da parte turca em participar na
reunião de 12 de Setembro. A UE continua a apoiar sem reservas os esforços do Secretário-Geral das Nações
Unidas no sentido de retomar � sem condições prévias, na linha da Resolução 1250 do Conselho de
Segurança � a busca de uma solução global e duradoura, em conformidade com as resoluções pertinentes do
Conselho de Segurança, e apela a todas as partes envolvidas para que cooperem no processo tendo em vista a
obtenção de uma solução política antes do termo das negociações de adesão de Chipre à União Europeia.

_______________

167/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre as reformas constitucionais na Turquia
Bruxelas, 23 de Outubro de 2001

A União Europeia considera que as reformas da Constituição que o parlamento turco acaba de aprovar por
uma convincente maioria constituem um passo encorajador no sentido da democratização do país e uma
primeira etapa da rápida concretização do programa nacional de adopção do acervo (PNAA).

A União Europeia incentiva a Turquia a prosseguir nesta via reformista e espera que este país tome outras
medidas, nomeadamente de âmbito legislativo, em conformidade com a parceria de adesão, tendo em vista
uma implementação efectiva no terreno.

_______________

168/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a situação interna na Guiné
Bruxelas, 25 de Outubro de 2001

A União Europeia manifesta a sua preocupação quanto às consequências que o referendo previsto na Guiné
poderá ter para a estabilidade e o desenvolvimento democrático do país.

A União Europeia apela em especial ao respeito pelas regras constitucionais, à preservação do equilíbrio de
poderes, à liberalização dos meios de comunicação social e à criação de um quadro que permita uma
consulta eleitoral justa e transparente.
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A União Europeia apela a todas as partes guineenses para que actuem com moderação, exortando-as a
respeitarem o quadro constitucional e o Estado de direito.

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

_______________

169/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a situação no Haiti
Bruxelas, 26 de Outubro de 2001

A União Europeia observa que, não obstante o tempo decorrido, a resolução aprovada pela OEA
em San José, a 5 de Junho de 2001, que regista as propostas do Presidente Aristide e recomenda a aprovação
de medidas aceitáveis para todos no sentido de se encontrar uma solução para a crise resultante da
impugnação das eleições de 2000, não foi ainda aplicada na sua totalidade até esta data.
A União lamenta que, apesar dos esforços envidados pelo Secretário-Geral adjunto da OEA,
Luigi R. Einaudi, não se tenha podido obter um acordo conducente à organização das próximas eleições. A
União espera que o Governo do Haiti dê garantias suficientes para que o processo democrático continue a
avançar, nomeadamente no que diz respeito à segurança e à liberdade de opinião e de reunião.

Reiterando o seu apoio incondicional ao Secretário-Geral e ao Secretário-Geral adjunto da OEA,
a União Europeia incentiva-os a prosseguir os esforços de mediação e insta todas as partes a reatarem o
diálogo mediante uma abordagem construtiva e responsável.

A União Europeia exorta todas as partes a aceitarem, num espírito de reconciliação nacional,
os compromissos necessários para a resolução da crise, cujo prolongamento só virá aumentar o desassossego
e a desorientação do povo do Haiti.

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

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS 43

Boletim 12.11.2001 - PT - PE 305.001

170/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o assassinato de Digna Ochoa y Plácido
Bruxelas, 29 de Outubro de 2001

A União Europeia condena firmemente o assassinato de Digna Ochoa y Plácido, reconhecida militante dos
direitos humanos no México. Infelizmente, concretizaram-se as ameaças de que fora vítima há dois anos.

A União Europeia está convencida de que o Governo mexicano prosseguirá os seus esforços em matéria de
defesa e protecção dos direitos humanos e na salvaguarda da integridade física daqueles que lutam por esses
direitos.

A União Europeia espera que se possa fazer rapidamente luz sobre este assassinato e que os culpados sejam
identificados e julgados.

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

REUNIÃO PLENÁRIA
DE 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2001

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

Os pareceres do CES estão acessíveis na íntegra e nas 11 línguas oficiais no sítio
Internet do Comité, no seguinte endereço:

http://www.esc.eu.int (rubrica "Documentos")

Esta Assembleia Plenária contou com a presença de M. Wallström e P. Lamy, membros da Comissão

1. RELAÇÕES EXTERNAS

•  Preparação da 4ª Conferência Ministerial da OMC � Posição do CES
Relator: B. VEVER (Empregadores � FR)
Co-relatora: M. C. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores � ES)

− Referência: Parecer de Iniciativa � CES 1326/2001

− Pontos principais:

O Comité considera qer um êxito em Doha conduziria o comércio internacional na via de uma melhor
regulação e consolidaria de forma permanente as bases do crescimento económico mundial, nomeadamente
para grande benefício dos PVD. Na sequência dos atentados terroristas nos Estados Unidos em 11 de
Setembro e da consequente escalada das tensões a nível mundial, a comunidade internacional daria um
testemunho inequívoco da sua determinação ao acelerar pela via do diálogo a sua organização formal face à
globalização e aos desafios do futuro.

O Comité entende que é preciso reunir as condições prévias necessárias para o êxito, ou seja, iniciar as
negociações num espírito de abertura, de escuta mútua e de transparência, sem confundir a determinação de
uma agenda com a antecipação dos seus resultados, garantindo imperativamente um apoio dos PVD,
organizando um diálogo interactivo com a sociedade civil organizada, estabelecendo elos de ligação entre os
vários assuntos e inscrevendo a agenda da Conferência de Doha num quadro mais vasto para o qual vão
necessariamente contribuir outras instâncias internacionais para além da OMC.

O Comité propõe que o novo ciclo da OMC seja centrado num objectivo de "desenvolvimento global e
sustentável".

http://www.cese.europa.eu
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Ao mesmo tempo que se salienta o carácter necessariamente global, condicional e interactivo do novo ciclo,
o Comité constata que determinadas questões sensíveis podem exigir mais tempo para melhor as projectar na
negociação. Consequentemente, uma possibilidade seria articular o novo ciclo com base num tríptico que
incluiria, sem que nenhum dos três elementos possa ser dissociado da aplicação do todo :

− de imediato, as questões de aplicação nos PVD, que como apraz ao Comité constatar têm sido objecto de
propostas antecipadas;

− facilitar as negociações sobre o acesso ao mercado e a agenda incorporada � agricultura e serviços;
− abrir a via às questões mais sistémicas (concorrência, investimentos, protecção dos consumidores,

ambiente e questões sociais em ligação com a OIT);

Um diálogo eficaz com a sociedade civil organizada faz parte integrante das condições do êxito.  Para o
efeito, o Comité recomenda a adopção de um código de conduta entre a OMC e os representantes da
sociedade civil organizada (meios socioprofissionais, ONG).

− Contacto: Jean-François BENCE
(Tel. 32 2 546 93 99 – E-mail : Jean-Francois.Bence@esc.eu.int)

REX/048

•  Parceria euromediterrânea � balanço e perspectivas após cinco anos
Relator: DIMITRIADIS (Trabalhadores � GR)

− Referência: Parecer de Iniciativa: CES 1332/2001

− Pontos principais:

O parecer faz o balanço dos resultados da Parceria euromediterrânea, criada em 1995,
abrangendo as três vertentes política e de segurança, económica e financeira, e humana social e cultural.

Nos últimos cinco anos, e cumprindo a sua missão de acordo com a Declaração de
Barcelona, o Comité Económico e Social empenhou-se
− na criação de uma rede de relações estreitas entre todos os CES dos países da União Europeia e dos países

parceiros mediterrânicos (PPM), nomeadamente através das cimeiras euromediterrânicas anuais dos
Conselhos Económicos e Sociais e instituições similares, a última das quais decorreu em Nápoles de 2 a 3
de Novembro de 2000;

− no encorajamento da criação ou no reforço de órgãos consultivos nos países da região do Mediterrâneo;
− no intercâmbio regular entre a sociedade civil organizada de ambos os lados do Mediterrâneo,

nomeadamente através do tratamento comum de assuntos relevantes para a parceria (o último dos quais,
em preparação da 7ª Cimeira Euromediterrânica dos Conselhos Económicos e Sociais, foi o comércio
internacional e o desenvolvimento social).

mailto:Jean�Francois.Bence@cese.europa.eu
mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu
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A parceria euromediterrânea tinha inicialmente grandes ambições, muito grandes até nalguns
casos. Um resultado positivo foi a instauração de um diálogo regular entre os representantes de todas as
partes do conflito do Médio Oriente. O ritmo das reformas económicas nos parceiros mediterrâneos ficou
aquém das expectativas, e mesmo as trocas comerciais entre estes (Sul-Sul) não aumentaram acima do nível
inicial, muito baixo. A componente social do processo de Barcelona não foi aplicada na medida desejada
pelo CES.

Quanto às perspectivas de futuro, o CES apela

•  à criação de um clima favorável aos investimentos e à iniciativa privada nos países terceiros da região do
Mediterrâneo;

•  à promoção de projectos transfronteiriços e da cooperação descentralizada com o objectivo de fomentar o
intercâmbio entre todos os actores;

•  ao reforço da participação da sociedade civil nas actividades financiadas pelo programa MEDA;
•  à promoção activa da integração Sul-Sul através do programa MEDA (programas regionais).

Os acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 vieram demonstrar como é urgente encorajar
a parceria euromediterrânea. Perante os novos desafios que se avizinham, a União Europeia deve inspirar-se
nas decisões da Conferência de Barcelona para serenar o clima que se instalou e ajudar os países
mediterrâneos a convergirem uns para os outros e a aproximarem-se da UE.

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

2. CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO EUROPEU DE LIBERDADE, SEGURANÇA E
JUSTIÇA

•  Progresso do espaço judiciário europeu em matéria civil
Relator: ATAÍDE FERREIRA (Actividades Diversas � PT)

− Referência: COM(2001) 221 final � 2001/0109 (CNS) � CES 1324/2001

− Pontos principais:

A criação do espaço judiciário civil e comercial tem que constituir uma grande ambição dos Orgãos da
União, tendo designadamente em conta os recentes eventos trágicos que demonstram a necessidade de um
espaço judiciário único na prevenção do terrorismo e da criminalidade.

O CES dá parecer favorável à aprovação da "Proposta de Regulamento do Conselho que cria um quadro
geral para as actividades comunitárias destinadas a facilitar o progresso do espaço judiciário europeu em
matéria civil" com as ressalvas seguintes:

− Necessidade do montante a alocar ao programa ser aumentado para se poder ter efectivamente em
consideração a criação do espaço judiciário europeu,

− Serem revistas as condições de admissibilidade das entidades que devem participar no Programa e seu
financiamento, para permitir a participação de número elevado de países e organizações.

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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− Contacto: Stefania BARBESTA

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

3. EMPREGO, PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E
LUTA CONTRA A EXCLUSÃO E A POBREZA

•  Orientação para as Políticas de Emprego

Relator: DIJK (Trabalhadores � NL)

− Referência: COM(2001) 511 final � CES 1325/2001

− Pontos principais:

O Comité Económico e Social congratula-se por a Comissão ter dedicado, nas orientações propostas, maior
atenção à questão dos trabalhadores idosos. O Comité deu grande prioridade ao combate das disparidades
salariais entre homens e mulheres. Por isso, o Comité apoia o reforço desta orientação.
O Comité Económico e Social expressa algumas reservas quanto à omissão dos objectivos quantitativos que
ainda estavam presentes nas orientações para 2001 e pergunta-se se será aconselhável uma revisão anual das
orientações. Por esse motivo, o Comité recomenda que as orientações sejam apresentadas em ciclos
multianuais. O Comité Económico e Social tem muitas reservas quanto à participação dos parceiros sociais
na elaboração das Orientações para as Políticas de Emprego e na transposição das mesmas para os Planos de
Acção Nacionais. O envolvimento dos parceiros sociais na transposição das orientações para os Planos de
Acção Nacionais (PAN) é motivo para ainda maiores preocupações.
Nas Orientações para as Políticas de Emprego, a Comissão e o Conselho solicitam justificadamente que seja
dada maior atenção aos grupos mais vulneráveis no mercado de trabalho.
As minorias étnicas e os deficientes deveriam ser acrescentados a este grupo e incluído um ponto sobre a
política de imigração.

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

•  Ano Europeu das Pessoas com Deficiência 2003

Relator: CABRA DE LUNA (Actividades Diversas � E)

− Referência: COM(2001) 271 final � CES 1323/2001

− Pontos principais:

O Comité aplaude esta proposta de Ano Europeu das Pessoas com Deficiência � 2003 e considera
absolutamente fundamental que se sublinhe a diversidade e heterogeneidade do problema da deficiência e se
reconheçam os aspectos específicos das múltiplas formas de discriminação.

mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu
mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu
mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
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O Comité considera que o êxito do Ano Europeu e o modo de assegurar progressos duradouros para lá deste
horizonte temporal só serão possíveis se os parceiros sociais participarem plenamente neste processo. O
acesso das pessoas com deficiência à sociedade da informação é um exemplo significativo de como a
inclusão é fundamental para garantir a integração das pessoas com deficiência. O Comité solicita que todas
as iniciativas da UE no âmbito da educação incluam medidas para que as pessoas com deficiência sejam as
principais beneficiárias.

Entre as possíveis iniciativas concretas que se promovam no Ano Europeu, o Comité insta a Comissão
Europeia a apresentar uma proposta de directiva sobre a igualdade de tratamento e a não discriminação em
razão de deficiência que esteja na linha da recente directiva relativa à aplicação do princípio de igualdade de
tratamento igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica.

O Ano Europeu poderia pôr em marcha um método aberto de coordenação das políticas e o intercâmbio das
melhores práticas nos Estados-Membros da UE.

O Comité considera que, como parte do seu empenhamento no Ano Europeu, deveria realizar uma vistoria
independente aos seus edifícios.

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

•  Estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de longa duração
Relator: PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores � ESP)

− Referência: COM(2001) 127 final � 2001/0074 (CNS) � CES 1321/2001

− Pontos principais:

O Comité considera que a directiva a que este parecer se refere é, em termos gerais, positiva pois satisfaz as
expectativas criadas pela própria Comissão, ajustando-se tanto ao que esta anunciava na sua Comunicação
sobre política comunitária de imigração como às contribuições do Comité Económico e Social sobre aquela
Comunicação.

O CES entende ser preferível, em vez do elenco de direitos do nº 1, artigo 12º, que pode dificultar o gozo de
outros direitos não mencionados, uma cláusula geral de equiparação de direitos com os residentes
comunitários.

O Comité entende que o direito de voto nas eleições autárquicas e europeias dos residentes de longa duração
deve ser  contemplado na legislação comunitária, sendo, além do mais, um instrumento muito importante de
integração.

O Comité concorda com a importância dada pela Directiva à mobilidade dos imigrantes entre os países
europeus de residência e os seus países de origem, como forma de potenciar as iniciativas económicas
favoráveis ao desenvolvimento destes últimos, mas, na opinião do Comité, o tempo permitido de ausência
deveria ser alargado e interpretado com flexibilidade sobretudo para favorecer o desenvolvimento de
actividades económicas nos países de origem por parte das pessoas que dispõem na União Europeia do
estatuto de residente de longa duração.

mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS 49

Boletim 12.11.2001 - PT - PE 305.001

O Comité propõe que o cônjuge de um titular do estatuto de residente de longa duração e as demais pessoas
consideradas familiares para efeito do direito ao reagrupamento familiar obtenham idêntico estatuto.

− Contacto: Pierluigi BROMBO
(Tel. 32 2 546 97 18 – E-mail : Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)

4. PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL E DE
UMA POLÍTICA ECONÓMICA COMUM

•  Plano de acção eLearning: Pensar o futuro da educação
Relator: RUPP (Actividades Diversas � DE)
Co-relator: KORYFIDIS (Trabalhadores � EL)

− Referência: COM(2001) 172 final �  CES 1322/2001

− Pontos principais:

O Comité Económico e Social apoia a iniciativa "eLearning", que considera uma proposta moderna e
alternativa no que diz respeito à aprendizagem para enfrentar, analisar e resolver os problemas da era digital.
O Comité apela às instituições europeias, aos governos nacionais e aos entes territoriais, à sociedade civil
organizada e ao sector empresarial para que contribuam em conjunto para a concretização do plano de acção
em apreço.

Para assegurar o êxito do projecto global "eLearning" e explorar todo o potencial que ele oferece de
enriquecimento dos métodos tradicionais de ensino e de formação, a Comissão deve explicitar melhor o
contributo específico da iniciativa "eLearning", que é particularmente importante no domínio da educação
escolar.

Nesta ordem de ideias, o CES insiste mais especificamente na importância do quadro pedagógico e didáctico
no qual deverá desenvolver-se a aprendizagem electrónica. Do mesmo modo, considera necessário que se
envidem, de maneira sistemática, todos os esforços necessários para examinar esse quadro de maneira
detalhada e precisa e para determinar os seus limites. Por outro lado, deve dar-se absoluta prioridade à
indispensável elaboração de produtos e conteúdos europeus adequados e de métodos didácticos pertinentes
para cada um dos elos da cadeia educativa.

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

•  Jovens agricultores e Nova Economia
Relatora: SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores � E)

− Referência: Parecer de Iniciativa � CES 1314/2001
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Pontos principais:

Um desenvolvimento sustentável, baseado num pacto com as gerações futuras para a preservação dos
recursos disponíveis, não pode prescindir de uma agricultura e um desenvolvimento rural de qualidade, que
ofereçam oportunidades de emprego às novas gerações.

Só a inversão da tendência para a marginalização e o envelhecimento do factor humano no sector agrícola
permitirá firmar um pacto entre a agricultura e a sociedade, aproveitando o potencial oferecido pelas novas
tecnologias da informação e da comunicação e reduzindo as diferenças que já se observam entre as zonas
rurais em declínio e as zonas com forte inovação.

A agricultura deve participar plenamente no desenvolvimento da sociedade do conhecimento e da inovação e
beneficiar das suas eventuais repercussões positivas no emprego. As novas orientações no âmbito da
educação e formação ("eLearning") e do fomento das novas tecnologias da informação ("eEurope"),
acordadas no Conselho de Lisboa, devem traduzir-se em medidas específicas para o sector agrícola,
especialmente para os jovens agricultores.

É necessário incentivar os jovens a serem inovadores, mas também a adaptarem-se a condições de mercado
variáveis e às expectativas da sociedade quanto à produção agrícola. Assim, recomenda-se à Comissão e aos
Estados-Membros que fomentem:

− o apoio a projectos transnacionais de cooperação e intercâmbio entre empresas, escolas, centros de
formação, universidades e centros de investigação do sector agrícola e rural;

− o apoio a planos de acção descentralizados a nível regional e local;
− a criação de novas agências locais para o desenvolvimento da agricultura e das comunidades rurais ou a

consolidação das agências existentes;
− a inclusão da agricultura entre os objectivos do programa eEurope, com vista a melhorar o diálogo entre

os agricultores e a sociedade e a tornar mais fácil aos agricultores a troca de opiniões e de experiências
através da Internet.

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

•  Obstáculos fiscais – Pensões profissionais
Relator: BYRNE (Empregadores -IRL)

− Referência: COM(2001) 214 final � CES 1320/2001

− Pontos principais: 

O Comité regozija-se com a iniciativa da Comissão de apresentar estas propostas, que visam eliminar as
obstáculos fiscais aos regimes de pensões profissionais transfronteiras.

O Comité apoia a abordagem da Comissão, que consiste em fiscalizar as disposições nacionais pertinentes e
tomar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento efectivo das liberdades fundamentais previstas
no Tratado CE por parte dos Estados-Membros.
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O Comité acolhe favoravelmente a proposta de criação de instituições de pensão pan-europeias, embora
reconheça que, para assegurar a sua efectivação, há que levar a cabo um trabalho mais aprofundado e um
processo de consulta.

O Comité aprova o objectivo de eliminar os obstáculos injustificados à liberdade de circulação dos
trabalhadores. Por conseguinte, concorda igualmente com os princípios esboçados no documento da
Comissão, mas considera que a Comissão deverá trabalhar em estreita colaboração com os diversos
Estados-Membros, a fim de encontrar soluções para as complexas questões envolvidas.

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

Taxas do imposto sobre o consumo de tabacos
Relator: BENTO GONÇALVES (Actividades Diversas � PO)

− Referência:  COM(2001) 133 final � 2001/0063 (CNS) Volume II � CES
 
− Pontos principais:

O Comité concorda com as preocupações da Comissão. Contudo, a reflexão do Comité revela que as
propostas da Comissão não surtirão os efeitos esperados e que, portanto, o instrumento proposto não é
adequado.

Segundo o Comité a proposta da Comissão Europeia não reduziria a amplitude de divergência das taxas de
imposto especial aplicadas nos diferentes Estados-Membros; pelo contrário, acentuá-la-ia, o que prejudica a
consecução de alguma harmonização.

O Comité é, de parecer que, enquanto a harmonização das taxas do imposto especial que onera o tabaco não
for integrada no pacote geral relativo à fiscalidade e o Conselho não estiver disposto a avançar nesta matéria,
deve manter-se a situação actual.

 
− Contacto: Roberto PIETRASANTA

(Tel. : 32 2 546 93 13 – e-mail : Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

5. PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE E A QUALIDADE DE VIDA,
POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM

•  Programa de acção da Comunidade de apoio às ONG dedicadas principalmente à
protecção do ambiente
Relatora-geral: SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores � E)

− Referência: COM(2001) 337 final � 2001/0139 COD Volume II � CES 1329/2001
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Pontos principais:

As ONG europeias demonstraram que têm capacidade para desempenhar o papel que a Comissão lhes
conferiu, tanto no que se refere à promoção das novas formas europeias de governo, como para elaborar e
aplicar as políticas ambientais da UE. Assim, fica sobejamente justificada a necessidade do programa de
acção comunitário para a promoção das organizações não governamentais com actividades essencialmente
no domínio da protecção do ambiente.

Cumpre notar que, para conseguir essas novas formas de governo e alcançar a adequada protecção do
ambiente e o desenvolvimento sustentável, objectivos da política comunitária não obstante as sempre
presentes dificuldades económicas, é igualmente necessário fomentar e financiar as actividades e o
compromisso ambiental de outras organizações não governamentais que representam os cidadãos europeus
na sua qualidade de trabalhadores, empresários, agricultores ou consumidores e cujo papel no cumprimento
das políticas comunitárias é sumamente importante.

O Comité formula, entre outras, as seguintes recomendações: que um dos objectivos do programa consistia
em incentivar formas de associação comunitária, permanentes ou temporárias, entre organizações
ambientalistas, por forma a cumprir objectivos de política comunitária para além dos programas de
financiamento de actividades;

O Comité recomenda que para diminuir a margem de discricionariedade, se aponte, exclusivamente, para a
"visibilidade das acções" e não da organização candidata, de molde a promover novas organizações ou novas
formas de associação.

− Contacto: Johannes KIND
(Tel. : 32 2 546 9111–   e-mail : Johannes.kind@esc.eu.int)

•  Rendimento energético dos edifícios
Relator: LEVAUX (Empregadores � F)

− Referência: COM(2001) 226 final � 2001/0098 COD � CES 1312/2001

− Contacto: Luigi DEL BINO
(Tel. : 32 2 546 9353 – e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int)

•  Livro Branco/Produtos químicos
Relator: COLOMBO (Trabalhadores � I)

− Referência: COM(2001) 88 final � CES 1327/2001

− Pontos principais:

O CES concorda com a óptica global da estratégia. Em especial:

− com o facto de que esta se baseie nos princípios da sustentabilidade, da precaução e da substituição a fim
de garantir a segurança do ambiente, dos utilizadores e dos consumidores, mediante também uma maior
informação;
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− com o facto de que esta coloque a inovação como um elemento motor para a recuperação da
competitividade e o relançamento de produções químicas seguras, antes de mais mediante um grande
empenho na investigação científica a nível comunitário, de modo a permitir que a indústria química
continue a desempenhar o seu papel insubstituível numa sociedade moderna;

− com o facto de se empenhar em promover a experimentação não realizada com animais;

− com o facto de que responsabiliza as empresas (produtoras, importadoras, utilizadoras), as quais deverão
suportar os encargos relativos ao processo de registo das substâncias químicas.

Suscita perplexidade a inadequada referência do Livro Branco aos trabalhadores, dado o facto de que as
experiências levadas a cabo com a contratação entre os parceiros sociais asseguraram melhoramentos
importantes das condições de trabalho e de segurança e saúde no interior da fábrica, levando também a
notórios progressos, mediante o envolvimento das autoridades públicas, na relação entre a fábrica e o
território.

O CES concorda com a necessidade fundamental, afirmada na introdução, de se observar o princípio da
precaução promovendo a substituição da utilização de uma determinada substância química, quando dados
científicos fidedignos indiquem que a sua utilização comporta prováveis efeitos adversos para o ambiente e
para saúde humana, mesmo na ausência de uma certeza científica sobre a natureza e a dimensão exacta dos
danos potenciais. Trata-se de avaliar de modo preciso os custos e benefícios em termos de "sustentabilidade".
A este propósito, o Comité toma nota das preocupações expressas pelas associações de ambientalistas e de
consumidores, segundo as quais a proposta da Comissão não é suficientemente explícita sobre a necessidade
de cessação da produção de substâncias químicas reconhecidas como tóxicas, persistentes e
bioacumuladoras, e encoraja a promoção do uso de substitutos das substâncias perigosas quando existam
alternativas adequadas.

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

•  Organismos prejudiciais aos vegetais
Relator: JASCHICK (Actividades Diversas � D)

− Referência: COM(2001) 183 final � 2001/0090 CNS � CES 1317/2001

− Contacto: Eleonora DI NICOLANTONIO
(Tel. : 32 2 546 9454 -e-mail : Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)

•  Publicidade e patrocínio aos produtos do tabaco
Relator: FUCHS (Actividades Diversas � DE)

− Referência: COM(2001) 283 final � 2001/00119 COD � CES 1328/2001
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Pontos principais:

O CES aplaude a apresentação, pela Comissão, desta directiva respeitante à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de publicidade e patrocínio
aos produtos do tabaco.

O CES partilha a opinião de que a harmonização/aproximação das disposições legislativas, regulamentares e
administrativas dos Estados-Membros ora proposta pela Comissão vem melhorar a aplicabilidade das
mesmas. O CES defende uma harmonização/aproximação ainda mais abrangente das legislações, quando for
absolutamente necessário para a realização do mercado interno comum.

O Comité lamenta notar que a Comissão não haja fornecido qualquer prova de obstáculos ao comércio
realmente existentes no sector da publicidade aos produtos do tabaco.

O CES classifica, pois, esta iniciativa da Comissão como mais uma medida preventiva dos danos para a
saúde causados pelo tabagismo e, nesse sentido, lembra que só uma estratégia transnacional global de
prevenção dos graves efeitos do tabaco para a saúde pode ter um êxito duradouro. Por isso, o CES subscreve
sem reservas as conclusões do Conselho sobre a convenção-quadro da Organização Mundial de Saúde sobre
a luta antitabaco, de 19.06.01, segundo as quais a Comissão deve apoiar a OMS na elaboração da referida
convenção.

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

•  Livro Verde/Política Comum da Pesca
Relator: CHAGAS (Trabalhadores � P)

− Referência: COM(2001) 135 final � CES 1315/2001

− Pontos principais:

Embora saudando todos os elementos positivos do Livro Verde, o CES salienta os seguintes
aspectos como merecendo reconsideração:

− empenhamento político concreto para colmatar o défice de aplicação da panóplia de instrumentos de
que a PCP dispõe;

 
− inclusão da Aquicultura, da OCM Pesca e do combate à pesca ilegal nas propostas a apresentar

ulteriormente;
 
− será necessária uma abordagem particular que atenda às especificidades da pequena pesca e das regiões

periféricas da Comunidade;

− o limite das 6/12 milhas é uma questão nuclear da reforma da Política Comum da Pesca e deveriam ser
mantidas as restrições de acesso à zona reservada e/ou a perenização da actual derrogação ou a sua
institucionalização por um longo período; há que ter em conta, a este respeito, o alargamento da UE;
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− o Comité não concorda com a introdução de quotas individuais transferíveis, nem com a adopção de

uma abordagem exclusivamente orientada para o mercado;
 
− a pesca desportiva deve ser sujeita a controlo estrito por parte dos Estados-Membros;
 
− é ainda muito pouco clara a integração de factores ambientais na PCP; exemplos de questões tratadas

com ambiguidade são a gestão das zonas costeiras, a indemnização dos lesados e a rotulagem ecológica;
 
− o mercado exige padrões de qualidade alimentar mais rigorosos e a Comunidade terá de velar por que

tais padrões sejam respeitados por todos;

− as medidas de ajustamento da frota comunitária devem continuar a ser aplicadas no âmbito dos
programas de orientação plurianuais, só quando se registarem resultados positivos; deve ser também
encarado o reforço das sanções por incumprimento;

− no domínio da governança, haverá que assegurar uma aplicação horizontal e equilibrada das regras da
UE; a criação dos comités regionais deve ter como base as principais zonas de pesca europeias e ser
consistente com as divisões geográficas estabelecidas pelo ICES;

− as medidas socio-económicas, como a formação profissional, o investimento em sectores de emprego
alternativo, a gestão do número de dias de pesca e a transposição da Directiva sobre o tempo de trabalho a
bordo, podem proporcionar instrumentos eficazes de gestão; a institucionalização de um rendimento
mínimo garantido para o sector poderia contribuir, não só para assegurar aos pescadores um nível de vida
decente, mas também contribuir para a redução da pressão sobre os recursos.

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

•  Pesca/Reconversão de navios (Marrocos)
Relator-geral: MUÑIZ GUARDADO (Actividades Diversas � E)

− Referência: COM(2001) 384 final � 2001/0163 CNS � CES 1316/2001

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

•  Acções estruturais no sector das pescas
Relator: MUÑIZ GUARDADO (Actividades Diversas � E)

− Referência: COM(2001) 322 final � 2001/0128-0129 CNS � CES 1319/2001

− Contacto: Nikos PIPILIAGKAS
(Tel. : 32 2 546 9109 – e-mail : Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
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•  OCM/Carnes de ovino e caprino
Relator : de las HERAS CABAÑAS (Actividades Diversas � E)

− Referência: COM(2001) 247 final � 2001/0103 CNS � CES 1318/2001

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

6. MERCADO ÚNICO

•  Nº 1 do artigo 81º – Acordos de pequena importância
Relator: PEZZINI (Actividades Diversas � I)

− Referência: COM(2001) 747 final � CES 1310/2001

A presente comunicação insere-se no processo de modernização das regras de concorrência. O Comité frisa a
importância dos progressos registados em relação à precedente comunicação, como sejam a criação de
�categorias�, o aumento dos limiares, o estabelecimento de um novo limiar e a maior segurança jurídica.

O Comité solicita uma reflexão mais aturada sobre a definição de �mercado relevante�, uma maior
simplificação das categorias de acordos que provocam restrições graves na política de concorrência e uma
maior homogeneidade nas margens de incremento consentidas, no caso da superação das quotas de mercado
previstas.

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

•  Regras comuns para os mercados internos da electricidade e do gás natural
Relator: HERNÁNDEZ BATALLER  (Actividades Diversas � E)

− Referência: COM(2001) 125 final � 2001/0077-0078 COD � CES 1311/2001

− Pontos principais:
 
O Comité Económico e Social deseja sublinhar que as iniciativas propostas se enquadram na estratégia de
construção do mercado único europeu, que tem sido reiteradamente apoiada pelo CES, por considerar que,
no seu conjunto, contribui para cumprir os princípios do Tratado relativamente à promoção do
desenvolvimento económico, ao nível de emprego, à competitividade, à qualidade de vida e à coesão
económica e social. Por tal motivo, o Comité apoia estas propostas.

O CES convida as instituições comunitárias a:

•  vigiar com atenção o processo de abertura dos mercados para que sejam realmente beneficiados os
consumidores e não se gerem distorções da concorrência, separando claramente as empresas que gerem a
rede dos fornecedores de energia;
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•  providenciar para que o calendário de abertura dos mercados seja o mais curto possível; e sejam tomadas
medidas a fim de evitar que a liberalização tenha efeitos negativos no emprego, nos sectores envolvidos,
mesmo com o auxílio de medidas sociais apropriadas;

•  evitar situações de défice de abastecimento ou tensões artificiais sobre os preços e garantir os padrões de
serviço público;

•  limitar as consequências ambientais do processo de liberalização nomeadamente com o aumento de
potencialidade do programa SAVE ou de ulteriores medidas de protecção;

•  considerar as repercussões da liberalização dos mercados da energia nos países candidatos especialmente
no plano do emprego;

•  incentivar a criação de organizações de gestão de compra conjunta para as PME e para os consumidores
domésticos;

•  harmonizar modalidades de acesso à sede;

− Contacto: Raffaele DEL FIORE
(Tel. : 32 2 546 9794 – e-mail : Raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Supervisão complementar conglomerados financeiros
Relator: RAVOET  (Empregadores � B)

− Referência: COM(2001) 213 final � 2001/0095 COD � CES 1309/2001

− Pontos principais:

O Comité Económico e Social considera que o presente projecto de directiva é positivo, pois:

•  ocupa o devido lugar na mundialização dos mercados financeiros e responde à necessidade daí advinda de
criar uma harmonização adaptada;

•  oferece uma melhor protecção aos consumidores que são, neste contexto, os depositantes, os investidores
e os segurados;

•  cria um quadro-geral que poderá englobar e aproximar situações actualmente muito diferentes de um país
para outro.

Há que escolher entre a adopção rápida de uma directiva de carácter essencialmente qualitativo e uma
directiva que englobe disposições de tipo quantitativo � como a dedução de fundos próprios � após exame
mais aprofundado da situação real, e desde que as simulações o justifiquem. O CES é a favor de uma
directiva do tipo qualitativo.

Convém aplicar o mais cedo possível procedimentos que desencadeiem, apoiem e ampliem progressivamente
o movimento de convergência dado o grande espaço de manobra deixado inicialmente aos
Estados-Membros. Uma convergência débil seria causa de importantes distorções de concorrência.

mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Dado o surgimento e o desenvolvimento muito rápido de conglomerados em países terceiros, convinha que a
UE, logo após a adopção da directiva, consultasse o Comité de Basileia sobre a necessidade de se
introduzirem regras similares vinculativas e de se lançar um movimento de convergência ao seu nível. Caso
contrário os grupos financeiros da UE teriam uma importante desvantagem concorrencial face aos seus
colegas de países terceiros.

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

 
•  Qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel

Relator: GAFO FERNÁNDEZ (Empregadores � E)

− Referência: COM(2001) 241 final � 2001/0107 COD � CES 1331/2001

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

•  Repartição das autorizações – Roménia – transporte rodoviário de mercadorias
Relator: KIELMAN  (Empregadores � NL)

− Referência: COM(2001) 334 final � 2001/0138 COD � CES 1313/2001

− Contacto: Luigi DEL BINO
(Tel. : 32 2 546 9353 – e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int)

__________________

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu
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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 1 A 4 DE OUTUBRO DE 2001

Estrasburgo

Repertório das
resoluções e decisões aprovadas,

temas debatidos em sessão e seguimento dado
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POST-SESSION.VIEW
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véhicules de plus de 8 places assises
sécurité générale des produits
étiquetage relatif à l'efficacité énergétique

des équipements de bureau
évaluation et gestion du bruit

dans l'environnement
pollution des moteurs à combustion interne

codécison

gestion des fonds de la CECA en liquidation
fonds de recherche du charbon et de l'acier
lutte contre le terrorisme international
contrôle des dépenses du FEOGA "Garantie"
substances appauvrissant la couche d'ozone
lutte et protection contre le faux monnayage

falsification des moyens de paiement
OCM du riz
entraide judiciaire
RF de Yougoslavie:garantie des prêts BEI

consultation

homologation de coussins gonflables

avis conforme

Travaux législatifs

Conseil européen extraordinaire: Bruxelles 21-09-01
Conseil européen à Gand

Accident à l'usine AZF-Toulouse
refonte de la politique de protection environnementale
Livre blanc sur la reforme de la gouvernance européenne
situation politique et humanitaire en Afghanistan
asile et immigration
conclusions de la Conférence de l'ONU sur le racisme
ECOFIN du 21,23-09-01 à Liège, pacte de stabilité
orientations relatives au réseau transeuropéen de transport

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

CECA: activités financières après 2002
exportation d'armements
Galileo
innovation dans une économie fondée sur la connaissance
procédure d'asile commune, politique communautaire en matière d'immigration
épuisement des droits conférés par la marque
Télévision sans frontières
renforcement de la coord. des pol.écon. dans la zone Euro
contribution des fin.publiques à la croissance et à l'emploi

politique de concurrence
commerce électronique et services financiers
stratègie pour le marché int. des services
information précontractuelle sur les prêts au logement
réduction de la pauvreté- lutte contre les maladies transmissibles
association des PTOM à la CE

Rapports requérant l'avis du PE

ARY de Macédoine:soutien pour un accord-cadre
Caucase du Sud:droits de l'homme
Myanmar: situation politique
dépôt de brevets concernnat les gènes humains
journée mondiale du refus de la misère
Viêt Nam:violation des droits de l'homme
Ouzbékistan:situation sanitaire
Timor Oriental:droits de l'homme
Colombie:droits de l'homme

Débat d'actualité

Contrôle politique

arrêt du Tribunal de première instance
inexistance du groupe TDI

Décisions diverses

Session OCTOBRE I 2001 Strasbourg
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le globe en séance
Gouvernance Européenne - Livre blanc: déclaration de la Commission

Toulouse: accident à l'usine AZF

PTOM : Association à la  CE

ARY de Macédoine: soutien pour un accord cadre

ViêtNam: droits de l'HommeNations Unies : Conférence sur le racisme

Ouzbekistan: situation sanitaire

Timor Oriental: droits de l'Homme

Colombie: droits de l'Homme

Caucase du Sud: droits de l�Homme

Myanmar: situation politique

RF de Yougoslavie : prêts BEI

Lutte contre le terrrisme international

Journée mondiale du refus de la misère

Afghanistan : situation politique et humanitaire

Conseil Européen extraordinaire de Bruxelles
Conseil Européen de Gand

ECOFIN à Liège : pacte de stabilité

CECA : après 2002
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POST-SESSION.LEG

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

Legendas:

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

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

Titre;
Preâmb.=preâmbulo;
Objecto=objecto e âmbito de aplicação;
Déf=definições;
Oblig=direitos e obrigações;
Exec.=competências de Execução;
Proced=disposições processuais;
Medidas=medidas de aplicação;
Transit=disposições transitórias;
Ann=anexos;

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

Processos legislativos em curso

AmLEG: repartição porDossier Votação em sessão
Natureza Objectivo

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

ComPARL: DELE
Relator: Gonzalez Alvarez
ref. dossier: 2000/0073
doc./sessão: A5-0313/2001
processo/etapa: COD ***III

Decisão: projecto comum
aprovado
Data: 04/10/01
Conselho: �/�
Comissão: Nielson 04/10/01
 Σ amLEG : 0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

projecto comum aprovado

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a
disposições especiais aplicáveis aos veículos destinados ao transporte
de passageiros com mais de oito lugares sentados além do lugar do
condutor e que altera as Directivas 70/156/CEE e 97/27/CE

ComPARL: DELE
Relator: Miller
ref. dossier: 1997/0176
doc./sessão: A5-0312/2001
processo/etapa: COD ***III

Decisão: projecto comum
aprovado
Data: 03/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Liikanen 02/10/01

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

projecto comum aprovado
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AmLEG: repartição porDossier Votação em sessão
Natureza Objectivo

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à avaliação
e gestão do ruído ambiente

ComPARL:ENVI
Relator: de Roo
ref. dossier: 2000/0194
doc./sessão: A5-0296/2001
processo/etapa: COD ***II

Decisão: posição comum
modificada
Data: 03/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Wallström 01/10/01

 Σ amLEG : 10
Σ amLEG/comPARL: 32
Σ amLEG/GrPOL: 2

Titre: não foi objecto de alt.
Preâmb.: 1
Objecto: 2
Def: não foi objecto de alt.
Oblig: não foi objecto de alt.
Exec.: não foi objecto de alt.
Proced: não foi objecto de alt.
Medidas: 2
Transit: 1
Ann:          4

L= não foi objecto de alt.
�= não foi objecto de alt.
ΑΩ= 2
€= não foi objecto de alt.
<=>= não foi objecto de alt.
i-PE= não foi objecto de alt.
[X]= não foi objecto de alt.
ε.a= 8

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um
Programa Comunitário de Rotulagem em Matéria de Eficiência
Energética para Equipamento de Escritório

ComPARL: ITRE
Relator: MacNally
ref. dossier: 2000/0033
doc./sessão: A5-0298/2001
processo/etapa: COD ***II

Decisão: posição comum
modificada
Data: 03/10/01

Conselho: .../...
Comissão: De Palacio 02/10/01
                      Barnier 03/10/01
 Σ amLEG : 0
Σ amLEG/comPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

posição comum modificada

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
97/68/CE relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
respeitantes a medidas contra a emissão de poluentes gasosos e de partículas
pelos motores de combustão interna a instalar em máquinas móveis não-
rodoviárias

ComPARL: ENVI
Relator: Lange
ref. dossier: 2000/0336
doc./sessão: A5-0287/2001
processo/etapa: COD ***I

Decisão: prop. legis. modif.
Data: 02/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Wallström 01/10/01

 Σ amLEG : 21
Σ amLEG/comPARL: 17
Σ amLEG/GrPOL: 13

Titre: não foi objecto de alt.
Preâmb.: 3
Objecto: 5
Def: não foi objecto de alt.
Oblig: não foi objecto de alt.
Exec.: 1
Proced: 4
Medidas: 1
Transit: não foi objecto de alt.
Ann:          7

L= não foi objecto de alt.
�= não foi objecto de alt.
ΑΩ= 2
€= não foi objecto de alt.
<=>= não foi objecto de alt.
i-PE= 1
[X]= não foi objecto de alt.
ε.a= 18
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AmLEG: repartição porDossier Votação em sessão
Natureza Objectivo

Decisão do Conselho relativa à posição da Comunidade Europeia sobre um
projecto de regulamento da Comissão Económica para a Europa das Nações
Unidas referente à homologação de um módulo de almofada de ar para
sistemas de almofadas de ar de segunda montagem, de um volante de
direcção de segunda montagem munido de almofada de ar de tipo
homologado e de um sistema de almofada de ar de segunda montagem não
montado num volante de direcção

commPARL:ITRE
relator: Harbour
ref. dossier: 2000/0029
doc./sessão: A5-0289/2001
processo/etapa: AVC ***

Decisão: prop. leg. aprovada
Data: 02/10/01

Conselho: sem debate
Comissão: sem debate

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

prop. leg. aprovada

Decisão do Conselho sobre a conclusão da quarta alteração ao Protocolo de
Montreal relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono

ComPARL: ENVI
Relator: Hulthén
Ref. dossier: 2001/0101
Doc./sessão: A5-0294/2001
Processo/etapa: CNS *

Decisão: prop. leg. aprovada
Data: 02/10/01

Conselho: sem debate
Comissão: sem debate

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

prop. leg. aprovada

Decisão do Conselho que fixa as orientações técnicas plurianuais para o
programa de investigação do "Fundo de Investigação do Carvão e do Aço"

ComPARL: ITRE
relator: Linkohr
ref. dossier: 2000/0364
doc./sessão: A5-0297/2001
processo/etapa: CNS *

Decisão: prop. legisl. modif.
Data: 02/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Wallström 01/10/01

 Σ amLEG : 5
Σ amLEG/comPARL: 10
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre: não foi objecto de alt.
Preâmb.: 2
Objecto: 3
Def: não foi objecto de alt.
Oblig: não foi objecto de alt.
Exec.: não foi objecto de alt.
Proced: não foi objecto de alt.
Medidas: não foi objecto de alt.
Transit: não foi objecto de alt.
Ann:          não foi objecto de alt.

L= 2
�= 1
ΑΩ= não foi objecto de alt.
€= não foi objecto de alt.
<=>= não foi objecto de alt.
i-PE= não foi objecto de alt.
[X]= não foi objecto de alt.
ε.a= 2



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 69

Boletim 12.11.2001 - PT - PE 305.001

AmLEG: repartição porDossier Votação em sessão
Natureza Objectivo

Decisão do Conselho que altera a Decisão 2000/24/CE por forma a
tornar extensível a empréstimos destinados a projectos na República
Federal da Jugoslávia a garantia comunitária concedida ao Banco
Europeu de Investimento

comPARL: BUDG
relator: Seppänen
ref. dossier: 2001/0143
doc./sessão: A5-0300/2001
processo/etapa: CNS *

Decisão: prop. leg. aprovada
Data: 04/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Nielson 04/10/01

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

prop. leg. aprovada

Decisão do Conselho que fixa as orientações financeiras plurianuais para a
gestão dos fundos da "CECA em liquidação" e, após conclusão desta, dos
"Activos do Fundo de Investigação do Carvão e do Aço"

commPARL: BUDG
relator: Turchi
ref. dossier: 2000/0363
doc./sessão: A5-0303/2001
processo/etapa: CNS *

Decisão: nº 2 do artigo 69
Data: 02/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Wallström 01/10/01

 Σ amLEG : 4
Σ amLEG/comPARL: 4
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre: não foi objecto de alt.
Preâmb.: 2
Objecto: 1
Def: não foi objecto de alt.
Oblig: não foi objecto de alt.
Exec.: não foi objecto de alt.
Proced: 1
Medidas: não foi objecto de alt.
Transit: não foi objecto de alt.
Ann: não foi objecto de alt.

L= 2
�= 1
ΑΩ- 1
€= não foi objecto de alt.
<=>= não foi objecto de alt.
i-PE= não foi objecto de alt.
[X]= não foi objecto de alt.
ε.a= não foi objecto de alt.

 Proposta de decisão do Conselho que fixa as disposições necessárias
à implementação do protocolo, anexo ao Tratado de Nice, relativo às
consequências financeiras do termo da vigência do Tratado CECA e
ao Fundo de Investigação do Carvão e do Aço

comPARL: BUDG
relator: Turchi
ref. dossier: 2001/0061
doc./sessão: A5-0303/2001
processo/etapa: CNS *

Decisão: nº 2 do artigo 69
Data: 02/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Wallström 01/10/01

 Σ amLEG : 8
Σ amLEG/comPARL: 8
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre: não foi objecto de alt.
Preâmb.: 2
Objecto: não foi objecto de alt.
Def: não foi objecto de alt.
Oblig: não foi objecto de alt.
Exec.: não foi objecto de alt.
Proced: 6
Medidas: não foi objecto de alt.
Transit: não foi objecto de alt.
Ann: não foi objecto de alt.

L= 2
�= 1
ΑΩ- não foi objecto de alt.
€= 4
<=>= não foi objecto de alt.
i-PE= 1
[X]= não foi objecto de alt.
ε.a= não foi objecto de alt.
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AmLEG: repartição porDossier Votação em sessão
Natureza Objectivo

Proposta de Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº
723/97 relativo à realização de programas de acção dos Estados-Membros
no domínio dos controlos das despesas do FEOGA, secção «Garantia»

ComPARL: BUDG
relator: sem relatório
ref. dossier: 2001/0130
doc./sessão: C5-0420/2001
processo/etapa: CNS *

Decisão: prop. leg. aprovada
Data: 02/10/01

Conselho: .../...
Comissão: .../...

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

prop. leg. aprovada

Proposta de Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº
3072/95 que estabelece a organização comum de mercado do arroz

ComPARL: AGRI
relator: sem relatório
ref. dossier: 2001/0085
doc./sessão: C5-0207/2001
processo/etapa: CNS *

Decisão: prop. leg. aprovada
Data: 02/10/01

Conselho: .../...
Comissão: .../...

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

prop. leg. aprovada

Projecto de protocolo à Convenção de 2000 relativa ao auxílio judiciário
mútuo em matéria penal entre os Estados-Membros da União Europeia

commPARL: LIBE
relator: .../...
ref. dossier: 2000/0815
doc./sessão: C5-0383/01
processo/etapa: CNS *

Decisão: prop. leg. aprovada
Data: 04/10/01

Conselho: �/�
Comissão: �/�

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

prop. leg. aprovada
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AmLEG: repartição porDossier Votação em sessão
Natureza Objectivo

Proposta de Regulamento do Conselho relativo a medidas específicas
restritivas contra determinadas pessoas e entidades com vista a combater o
terrorismo internacional

ComPARL: LIBE
Relator: sem relatório
ref. dossier: 2001/0228
doc./sessão: C5-0455/2001
processo/etapa: CNS *

Decisão: prop. legisl. modif.
Data: 04/10/01

Conselho: Michel 03/10/01
Comissão: Barnier 03/10/01

 Σ amLEG : 13
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 13

Titre: 1
Preâmb.: 5
Objecto: não foi objecto de alt.
Def: não foi objecto de alt.
Oblig: não foi objecto de alt.
Exec.: não foi objecto de alt.
Proced: 3
Medidas: 3
Transit: 1
Ann: não foi objecto de alt.

L= 1
�= não foi objecto de alt.
ΑΩ- 2
€= não foi objecto de alt.
<=>= não foi objecto de alt.
i-PE= 1
[X]= não foi objecto de alt.
ε.a= 9

Iniciativa do Reino da Suécia com vista à aprovação pelo Conselho de uma
proposta de decisão que altera a Decisão 1999/C 149/02, de 29 de Abril de
1999, que torna o mandato da Europol extensivo à falsificação de moeda e
de meios de pagamento

ComPARL: LIBE
relator: sem relatório
ref. dossier: 2001/0822
doc./sessão: C5-0360/2001
processo/etapa: CNS *

Decisão: ini-aprovada
Data: 03/10/01

Conselho: .../...
Comissão: .../...

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

Ini-aprovada

Iniciativa do Reino da Suécia tendo em vista a aprovação de uma decisão-
quadro do Conselho que altera a Decisão-Quadro 2000/383/JAI sobre o
reforço da protecção contra a contrafacção de moeda na perspectiva da
introdução do euro, através de sanções penais e outras

commPARL: LIBE
relator: sem relatório
ref. dossier: 2001/0823
doc./sessão: C5-0361/2001
processo/etapa: CNS *

Decisão: ini-approuvée
Data: 03/10/01

Conselho: .../...
Comissão: .../...

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

Ini-aprovada
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POST-SESSION.IMPACT

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

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

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

concluída e que se encontram publicados na série JO L.
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Seguimento dado pela Comissão

Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier

Estrutura-tipo Assunto

Observações sobre o seguimento do processo

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

relator: Rothe
commPARL: ITRE
ref. dossier: 2000/0116
doc./sessão: A5-0227/2001
processo/etapa: COD ***II
data de adopção: 04-Jul-01

Título não foi objecto de alt.
Preâmb. 85%
Objecto 85%: 
Def. não foi objecto de alt.
Oblig. não foi objecto de alt.

Exec. 85%
Proced. não foi objecto de alt.

Medidas 85%
Transit. não foi objecto de alt.

Ann. não foi objecto de alt.

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

Nível global de aceitação das amLEG: 85%

As alterações propostas pelo Parlamento Europeu, que resultaram de
uma conciliação informal com o Conselho Europeu, são aceitáveis
para a Comissão.
A proposta foi aprovada em 07.09.01

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 79/267/CEE do Conselho relativamente aos
requisitos em matéria de margem de solvência aplicáveis às
empresas de seguro de vida

relator: Ettl
commPARL: ECON
ref. dossier: 2000/0249
doc./sessão: A5-0211/2001
processo/etapa: COD ***I
Data de adopção: 04-Jul-01

Título não foi objecto de alt. 
Preâmb.: 100%
Objecto: 100%
Def: não foi objecto de alt.
Oblig: não foi objecto de alt.

Exec.: 100%
Proced: 100%

Medidas: não foi objecto de alt.

Transit: 100%
An: não foi objecto de alt.

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

Nível global de aceitação das amLEG: 100%

Acordo, em princípio, entre o Conselho, a Comissão e o PE sobre o
texto proposto pela Comissão e alterado pelo PE. Os juristas linguistas
do Conselho estão a preparar todas as versões linguísticas para a
adopção formal pelo Conselho no final da primeira leitura; a adopção
não é esperada antes de Setembro.
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier

Estrutura-tipo Assunto

Observações sobre o seguimento do processo

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 73/239/CEE do Conselho relativamente aos
requisitos em matéria de margem de solvência aplicáveis às
empresas de seguro não vida

Relator: Ettl
CommPARL: ECON
ref. dossier: 2000/0251
doc./sessão: A5-0212/2001
processo/etapa: COD ***I
Data de adopção: 04-Jul-01

Título: não foi objecto de alt.

Preâmb.: 85%
Objecto: 85%
Def: : não foi objecto de alt.
Oblig: não foi objecto de alt.

Exec.: 85%
Proced: não foi objecto de alt.

Medidas: 85%
Transit: não foi objecto de alt.

An: não foi objecto de alt.

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

Nível global de aceitação das amLEG: 85%

Acordo, em princípio, entre o Conselho, a Comissão e o PE sobre o
texto proposto pela Comissão e alterado pelo PE. Os juristas linguistas
do Conselho estão a preparar todas as versões linguísticas para a
adopção formal pelo Conselho no final da primeira leitura; a adopção
não é esperada antes de Setembro.

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
respeitante às actividades das instituições de realização de planos
de pensões profissionais

Relator: Karas
CommPARL: ECON
ref. dossier: 2000/0260
doc./sessão: A5-0220/2001
processo/etapa: COD ***I
Data de adopção: 04-Jul-01

Titre 10%                
Preâmb. 50%
Objecto 50%
Def 62,86%
Oblig 10%
Exec. 10%
Proced: não foi objecto de alt.

Medidas: 10%
Transit: 65%
Ann: não foi objecto de alt.

L não foi objecto de alt.
�não foi objecto de alt.
ΑΩ 57,50%
€ não foi objecto de alt.
<=>  10%
i-PE não foi objecto de alt.
[X] 10%
ε.a 41,60%

Nível global de aceitação das amLEG: 40,96%

Está programada para o fim de ano para o início de 2002 uma
proposta alterada enquanto que a posição comum do Conselho seria
de prever para meados de 2002.
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier

Estrutura-tipo Assunto

Observações sobre o seguimento do processo

Proposta de regulamento de Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à implementação do domínio de topo ".EU" na Internet

relator: Flesch
commPARL: ITRE
ref. dossier: 2000/0328
doc./sessão: A5-0226/2001
processo/etapa: COD ***I
Data de adopção: 04-Jul-01

Título não foi objecto de alt.         

Preâmb. 74,38%
Objecto 61,84%
Def 85%
Oblig. não foi objecto de alt.

Exec. 73%
Proced: 42,50%
Medidas 50%
Transit 85%
Ann: não foi objecto de alt.

L não foi objecto de alt.
�não foi objecto de alt.
ΑΩ 65%
€ não foi objecto de alt.
<=>  75%
i-PE  85%
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 64%

Nível global de aceitação das amLEG: 65,13%

A proposta seria objecto de uma segunda leitura, tendo a posição
comum do Conselho sido prevista para a adopção em Setembro.

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 94/25/CE relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-
Membros respeitantes às embarcações de recreio

Relator: Callanan
CommPARL: ENVI
Ref. dossier: 2000/0262
Doc./sessão: A5-0218/2001
Processo/etapa: COD ***I
Data de adopção: 05-Jul-01

Titre: não foi objecto de alt.          

Preâmb.:  25%
Objecto:  48,21%
Def: não foi objecto de alt.

Oblig: não foi objecto de alt.

Exec.: 21,67%
Proced: não foi objecto de alt.

Medidas: 0%
Transit: não foi objecto de alt.

Ann: 36%

L não foi objecto de alt.
�não foi objecto de alt.
ΑΩ 53,33%
€ não foi objecto de alt.
<=>  0%
i-PE 0%
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 36,18%

Nível global de aceitação das amLEG: 36,90%

Aprovação pela Comissão da alteração proposta, que reflecte as
alterações aceites, está prevista para Setembro-Outubro de 2001.
O objectivo da Presidência belga é a adopção de uma posição
comum pelo Conselho �Ambiente� de 29 de Outubro de 2001.
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier

Estrutura-tipo Assunto

Observações sobre o seguimento do processo

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos
instrumentos de medição

Relator: Grönfeld Bergman
CommPARL: ITRE
Ref. dossier: 2000/0233
Doc./sessão: A5-0221/2001
Processo/etapa: COD ***I
Data de adopção: 03-Jul-01

Título não foi objecto de alt.

Preâmb.  58%
Objecto 71,88%
Déf:80%
Oblig: não foi objecto de alt.

Exec.:  não foi objecto
Proced: 80%
Medidas: 43,33%
Transit: não foi objecto de alt.

Ann: 60%

L não foi objecto de alt.
�não foi objecto de alt.
ΑΩ 85%
€ não foi objecto de alt.
<=> não foi objecto de alt.
i-PE não foi objecto de alt.
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 62,31%

Nível global de aceitação das amLEG: 64,66%

Adopção pela Comissão da proposta alterada, que reflecte as
alterações aceites, está prevista para Setembro-Outubro de 2001.
Atendendo a que é ainda necessário discutir uma parte importante da
proposta, é de esperar que o Conselho conclua a sua primeira leitura
nunca antes de finais de 2001.

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um
quadro regulamentar para a política do espectro de
radiofrequências na comunidade europeia

relator: Niebler
commPARL:ITRE
ref. dossier: 2000/0187
doc./sessão: A5-0232/2001
processo/etapa:COD ***I
Data de adopção: 05-Jul-01

Título não foi objecto de alt.
Preâmb. 69,58%
Objecto 39,17%
Def. não foi objecto de alt.
Oblig. não foi objecto de alt.

Exec.  47%
Proced. não foi objecto de alt.

Medidas não foi objecto de alt.

Transit  não foi objecto de alt.

Ann: não foi objecto de alt.

L não foi objecto de alt.
�não foi objecto de alt.
ΑΩ não foi objecto
€ não foi objecto de alt.
<=>  37,50%
i-PE  32,50%
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 64,12%

Nível global de aceitação das amLEG: 56,74%

Está a ser preparada uma proposta alterada. O texto do Conselho
para uma posição comum é aceitável para a Comissão.
Foi obtido um acordo político sobre uma posição comum em 27 de
Junho.
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier

Estrutura-tipo Assunto

Observações sobre o seguimento do processo

Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
execução da Gestão Integrada da Zona Costeira na Europa

relator: McKenna
commPARL: ENVI
ref. dossier: 2000/0227
doc./sessão: A5-0219/2001
processo/etapa: COD ***I
Data de adopção: 05-Jul-01

Titre: não foi objecto de alt.            

Preâmb. 76,33%
Objecto: 79,05%
Def: não foi objecto de alt.
Oblig: não foi objecto de alt.

Exec.: 58%
Proced: não foi objecto de alt.

Medidas: não foi objecto de alt.

Transit: não foi objecto de alt.

Ann: não foi objecto de alt.

L não foi objecto de alt.
�não foi objecto de alt.
ΑΩ 43,33%
€ não foi objecto de alt.
<=> não foi objecto de alt.
i-PE 43,33%
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 78,38%

Nível global de aceitação das amLEG: 75,49%

Os serviços da Comissão estão actualmente a reparar o parecer da
Comissão.
O Conselho deseja adoptar uma posição comum em Outubro de
2001. Atendendo às discussões preliminares no Grupo do Ambiente,
o texto do Conselho deverá incorporar apenas as alterações do PE
que são igualmente aceitáveis para a Comissão.

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às
acções no domínio da ajuda às populações desenraizadas nos países
em desenvolvimento da América Latina e da Ásia

relator: Carrilho
commPARL: DEVE
ref. dossier: 2000/0338
doc./sessão: A5-0228/2001
processo/etapa:COD ***I
Data de adopção:05-Jul-01

Título não foi objecto de alt.          

Preâmb. 100%
Objecto 100%
Def 100%
Oblig  não foi objecto de alt.

Exec. 100%
Proced 100%
Medidas não foi objecto de alt.

Transit  não foi objecto de alt.

Ann  não foi objecto de alt.

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

Nível global de aceitação das amLEG: 100%

A Comissão alterou a sua proposta que entrega alterações aprovadas
pelo PE.
O procedimento será encerrado em primeira leitura. A adopção do
regulamento está previstas para meados de Outubro de 2001.
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier

Estrutura-tipo Assunto

Observações sobre o seguimento do processo

Decisão do Conselho relativa à concessão de assistência
macrofinanceira à República Federativa da Jugoslávia

relator: Brok
commPARL:AFET
ref. dossier: 2001/0112
doc./sessão: A5-0244/2001
processo/etapa: CNS *
Data de adopção:05-Jul-01

Título não foi objecto de alt.
Preâmb. 55,91%
Objecto  0%
Def  não foi objecto de alt.
Oblig  não foi objecto de alt.

Exec. 10%
Proced. não foi objecto de alt.

Medidas não foi objecto de alt.

Transit. não foi objecto de alt.

Ann. não foi objecto de alt.

L 0%
�não foi objecto de alt.
ΑΩ 25%
€ não foi objecto de alt.
<=>  0%
i-PE 0%
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 55,42%

Nível global de aceitação das amLEG: 35%

A Comissão não adoptou formalmente uma proposta alterada.
Apresentou oralmente as alterações aceitáveis na reunião dos
consultores financeiros de 6 de Julho de 2001 e não tenciona adoptar
formalmente uma versão alterada da sua proposta.
A proposta foi adoptada em 16 de Julho de 2001.

Regulamento do Conselho que define o estatuto das agências de
execução encarregadas de determinadas tarefas relativas à gestão
dos programas comunitários

relator: Bourlanges
commPARL:CONT
ref. dossier: 2000/0337
doc./sessão: A5-0216/2001
processo/etapa:CNS *
Data de adopção: 05-Jul-01

Título não foi objecto de alt.
Preâmb.  60%
Objecto 85%
Def. não foi objecto de alt.
Oblig. não foi objecto de alt.

Exec. 54,38%
Proced 23,75%
Medidas não foi objecto de alt.

Transit. não foi objecto de alt.

Ann. não foi objecto de alt.

L não foi objecto de alt.
� não foi objecto de alt.
ΑΩ 65%
€  85%
<=> 10%
i-PE  66%
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 50,38%

Nível global de aceitação das amLEG: 55,91%

Foi programado para ser adoptado pela Comissão em Setembro um
texto de proposta alterada que retoma as alterações aceites. Actualmente
não é possível fazer qualquer previsão sobre a adopção pelo Conselho.
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POST-SESSION.CTRL

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

Le Contrôle Polique

Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Asilo e imigração

autor: Conselho/Comissão
ref. do dossier: .../...
doc./sessão: .../...
processo/etapa: decl. CSL/COM

Decisão : .../...
Data: .../...

Conselho: Duquesne 02/10/01
Comissão: Vitorino 02/10/01

destinatários: CSL, COM

Balanço e iniciativas previstas pela Presidência (BE)
Enumeração das grandes linhas de uma política de asilo e
nomeadamente activa em matéria de luta contra o tráfego de
seres humanos; e tratamento destes aspectos da Conferência
de Bruxelas sobre as migrações;

2º semestre 2001

2º semestre 2001

Preparativos do Conselho Europeu de Gent

autor: Conselho - Comissão
ref. do dossier: .../...
doc./sessão: B5-0670/2001
processo/etapa: decl. CSL/COM

Decisão : ../...
Data: .../...

Conselho: Michel 03/10/01
Comissão: Barnier 03/10/01

destinatários: CSL, COM, Govs.
E-M

Relatório sobre a evolução da situação económica e, de
forma mais global, sobre as diferentes acções previstas pelo
Conselho Europeu de 21 de Setembro;
Projecto de regulamento comunitário que permite o
congelamento dos bens das pessoas ou organismos
susceptíveis de terem ligações com o terrorismo

Conselho Europeu de
Gent
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Situação política e humanitária no Afeganistão

autor: Comissão
ref. do dossier: .../...
doc./sessão: .../...
processo/etapa: debate - direitos do Homem

Decisão :.../...
Data: .../...

Conselho: .../...
Comissão: Patten + Nielson
02/10/01
destinatários: CSL, COM

Balanço intermediário da missão da Troïka ao Paquistão,
Irão, Arábia Saudita, Egipto e Síria.
Apresentação da proposta relativa à luta contra o terrorismo
internacional

Parecer do PE
aprovado em 4/10/01;
exame no Conselho
�Assuntos Gerais�
em 8/10/01

Livro Branco sobre a reforma da governação europeia

autor: Comissão
ref. do dossier: .../...
doc./sessão: .../...
processo/etapa: decl. COM

Decisão :.../...
Data: .../...

Conselho: .../...
Comissão: Prodi 02/10/01

destinatários: CSL, COM

Clarificação dos cinco eixos do Livro Branco;
Definição do funcionamento do triângulo institucional;
Reexame da comitologia;
Melhoria dos métodos de consulta;
Definição das competências normativas das Agências;

Processo em curso

Decisão do Conselho que fixa as disposições
necessárias à implementação do protocolo, anexo ao
Tratado de Nice, relativo às consequências financeiras
do termo de vigência do Tratado CECA e ao Fundo de
Investigação do Carvão e do Aço

autor: commPARL BUDG
ref. do dossier: 2001/2095
doc./sessão: A5-0303/2001
processo/etapa: COS

Decisão :resol. aprovada com alt.
Data: 02/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Wallström 01/10/01

destinatários: CSL, COM

Orçamentação completa dos juros anuais do Fundo de
Investigação do Carvão e do Aço enquanto receitas
concedidas antecipadamente, incluindo os custos
administrativos ligados à investigação no domínio do carvão
e do aço;
Direito de deliberar com o Conselho sobre as linhas
directrizes financeiras relativas à gestão dos haveres da
CECA; precisão do papel do Grupo de Peritos do carvão e
do aço na gestão financeira de Fundos de forma a pô-lo
conforme com os princípios da comitologia;
Avaliação financeira das actividades pós-CECA integradas
progressivamente no orçamento geral: inclusão de uma
cláusula de alargamento que permitisse rever a repartição
dos fundos disponíveis para a investigação no domínio do
carvão e do aço;
Contribuição dos novos países que aderem à União para os
haveres do Fundo de Investigação do Carvão e do Aço;

Processo orçamental
2003
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Comunicação da Comissão intitulada "Em direcção a
um procedimento comum de asilo e a um estatuto
uniforme, válido na União, para os beneficiários de
asilo"

autor: commPARL LIBE
ref. do dossier: 2001/2048
doc./sessão: A5-0304/2001
processo/etapa: COS

Decisão : res. aprovada com alt.
Data: 03/10/01

Conselho: Duquesne 02/10/01
Comissão: Vitorino 02/10/01

destinatários: CSL, COM

Estabelecimento das linhas directrizes baseadas nos
conceitos, critérios e princípios seguintes:
País de origem seguro e país terceiro seguro;
Procedimento único relativo ao tratamento dos pedidos de
asilo e outras formas subsidiárias de protecção;
Estatuto uniforme de refugiado;
Dever de responsabilidade partilhada de Estados-Membros
no tocante ao respeito das suas obrigações internacionais;
Estudo aprofundado sobre os motivos de perseguições
contra os refugiados;
Proposta legislativa no domínio do asilo;
Programas de reinserção nos países de origem dos
candidatos a asilo;
Projectos relativos ao ensino nos campos de refugiados
situados nas zonas de conflito

logo que possível;
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Política da Comunidade em matéria de imigração

autor: commPARL LIBE
ref. do dossier: 2001/2047
doc./sessão: A5-0305/2001
processo/etapa: COS

Decisão : res. aprovada com alt.
Data: 03/10/01

Conselho: Duquesne 02/10/01
Comissão: Vitorino 02/10/01

destinatários: CSL, COM,
Parlam. E-M

Estabelecimento das regulamentações-quadro relativas: às
condições de entrada e de residência dos trabalhadores
migrantes; uma abordagem coerente e flexível em matéria de
concessão de vistos; um sistema escalonado de concessão de
autorizações de residência aos trabalhadores migrantes; a
mobilidade no interior da UE dos nacionais de Estados
terceiros que disponham de uma autorização de residência
para um Estado-Membro; as condições exigidas à livre
circulação dos nacionais de países terceiros da União;
proposta relativa a uma autorização combinada para o
trabalho e a residência dos migrantes que lhes garanta a livre
circulação no território da União; instauração de uma rede
europeia das migrações para a remoção da investigação
social, estatística, económica, geográfica, jurídica e política;
iniciativa destinada a apoiar os esforços desenvolvidos pelos
países de origem a fim de incentivar o regresso de imigrados
qualificados que trabalhem na União; relatório sobre as
repercussões previsíveis do próximo alargamento sobre os
movimentos migratórios para a futura União Europeia
alargada;

Relatório anual do Conselho sobre a aplicação do
Código de Conduta da União Europeia relativo à
Exportação de Armas

autor: commPARL AFET
ref. do dossier: 2001/2050
doc./sessão: A5-0309/2001
processo/etapa: COS

Decisão : res. aprovada com alt.
Data: 03/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Patten 02/10/01

Destinatários: CSL, COM, Govs.
E-M e Parlam. E-M e dos países
terceiros que acordaram orientar-
se pelos os princípios do código
de conduta da UE

Sugestões sobre o conteúdo do terceiro relatório anual
(2001);
elaboração de um código de conduta internacional em
matéria de transacções de armamentos;
proposta de um mecanismo comunitário que permita
controlar as exportações de armamento;

durante o ano de
2002;
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
GALILEO

autor: commPARL RETT
ref. do dossier: 2001/2059
doc./sessão: A5-0288/2001
processo/etapa: COS

Decisão : res. aprovada com alt.
Data: 03/10/01

Conselho: .../...
Comissão: De Palacio 2/10/01

destinatários: CSL, COM,
Parlam. E-M, Agência Espacial
Europeia

proposta para a instituição de uma estrutura de gestão de
Galileo;
proposta relativa à criação de uma estrutura geral de
financiamento em favor de Galileo;
análise aprofundada sobre a contribuição que o programa
Galileo poderá dar aos progressos da investigação europeia
na definição do futuro 6º programa-quadro de investigação;

sem demora;

15 Nov. 2001;

programa legislativo
2001;

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu "A inovação numa economia
assente no conhecimento"

autor: commPARL ITRE
ref. do dossier: 2000/2336
doc./sessão: A5-0234/2001
processo/etapa: COS

Decisão : res. aprovada
Data: 03/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Liikanen 02/10/01

destinatários: CSL, COM, Govs.
E-M, Parlam. E-M

aplicação da Carta Europeia para as pequenas empresas, em
particular no tocante à inovação e ao acesso à sociedade do
conhecimento;
programa estratégico para a União Europeia no domínio da
inovação no quadro do 6º programa-quadro de investigação;
instauração de uma rede destinada a integrar os sectores da
investigação, da tecnologia e da inovação;

programa legislativo
2001;

Comunicação da Comissão "Uma Estratégia do
Mercado Interno para os Serviços"

autor: commPARL JURI
ref. do dossier: 2001/2052
doc./sessão: A5-0310/2001
processo/etapa: COS

Decisão : res. aprovada com alt.
Data: 04/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Bolkestein 03/10/01
destinatários: CSL, COM, Govs.
E-M

estudo dos custos dos maus funcionamentos do mercado
interno dos serviços e dos custos a ganhar;
informação do Parlamento sobre o instrumento legislativo �
directiva ou regulamento � destinado a atingir o objectivo da
criação do mercado interno dos serviços;
recolha de informações e dados estatísticos sobre as trocas
de serviços nos países candidatos;

Calendário das
negociações;
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Relatório da Comissão sobre a problemática do
esgotamento dos direitos de marca

autor: commPARL JURI
ref. do dossier: 2000/2187
doc./sessão: A5-0311/2001
processo/etapa: COS

Decisão : res. aprovada
Data: 03/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Bolkestein 02/10/01

destinatários: CSL, COM,
Govs. E-M

relatório que evoca nomeadamente os seguintes aspectos:
as consequências de uma eventual passagem ao princípio do
esgotamento internacional sobre os fabricantes europeus e os
consumidores, bem como sobre os empregos; os eventuais
abusos no direito das marcas notificadas à Comissão;
a possibilidade de concluir um acordo internacional sobre as
regras harmonizadas do esgotamento de marca no quadro da
OMC ou da OMPI;
a necessidade de clarificar a Directiva 89/104/CEE;

31 Dez. 2002;

Terceiro relatório da Comissão ao Conselho, ao
Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social
sobre a aplicação da Directiva 89/552/CEE "Televisão
sem Fronteiras"

autor: commPARL CULT
ref. do dossier: 2001/2086
doc./sessão: A5-0286/2001
processo/etapa: COS

Decisão : res. aprovada com alt.
Data: 04/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Reding 03/10/01

destinatários: CSL, COM, Govs.
E-M, Parlam. E-M

modificação da Directiva "Televisão sem fronteiras",
acompanhado de um estudo exaustivo dos resultados ligados
às disposições do artigo 3º bis, paralelamente à revisão da
directiva sobre o comércio electrónico;
análise da adaptação das legislações dos países candidatos à
adesão no domínio da regulamentação sobre as televisões
sem fronteiras;

calendário das
negociações

Coordenação das políticas económicas na zona euro

autor: commPARL ECON
ref. do dossier: 2001/2083
doc./sessão: A5-0307/2001
processo/etapa: COS

Decisão : res. aprovada com alt.
Data: 04/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Solbes Mira 03/10/01

Destinatários: CSL, COM,
presidência do Grupo Euro, BCE,
Govs. Estados-Membros, Parlam.
E-M, Govs. países candidatos à
adesão, Parl. Países candidatos à
adesão

Intensificação  da troca de informação entre os Estados-
Membros da zona euro sobre as suas políticas fiscais
nomeadamente sobre as perspectivas das receitas fiscais, os
projectos de reformas e as suas consequências orçamentais;
publicação de um relatório regular sobre a economia da zona
euro;
melhoria da publicidade de trabalhos do EuroGrupe e a
organização do diálogo com a commPARL ECON;
reforço do diálogo macroeconómico com a associação do
Parlamento Europeu;
encontro entre os parlamentos nacionais a nível das suas
comissões competentes, a Comissão, a Presidência do
Conselho, o EuroGrupe e o BCE no quadro de uma sessão
do Parlamento Europeu;

trimestral

semestral

anual
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
"A contribuição das finanças públicas para o
crescimento e o emprego: melhorar a sua qualidade e
sustentabilidade"

autor: commPARL ECON
ref. do dossier: 2001/2082
doc./sessão: A5-0306/2001
processo/etapa: COS

Decisão : res. aprovada com alt.
Data: 04/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Solbes Mira 03/10/01
Destinatários: CSL, COM

"Código de Conduta" destinado a orientar os governos
nacionais aquando da elaboração de reduções fiscais;
alargamento das exigências actuais do pacto de estabilidade
e de conhecimento fixando os novos objectivos específicos a
cada país;

2005

XXX Relatório da Comissão sobre a Política de
Concorrência (2000)

autor: commPARL ECON
ref. do dossier: 2001/2130
doc./sessão: A5-0299/2001
processo/etapa: COS

Decisão : res. aprovada com alt.
Data: 04/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Monti 03/10/01

Destinatários: CSL, COM,
autoridades responsáveis pela
concorrência dos E-M

exame das distorções de concorrência resultantes da política
fiscal que são contrárias aos princípios do mercado interno
ou ao espírito comunitário;
instauração de regras internacionais de concorrência no
quadro da Organização Mundial do Comércio (OMC);
manutenção e extensão da segurança jurídica na aplicação
das regras da concorrência ao serviço do interesse geral;
estudo das actividades de aquisição das empresas do sector
eléctrico bem como a fixação da tarifa da electricidade no
contexto da regulamentação comunitária sobre as ajudas de
Estado ilegais; aplicação do procedimento de co-decisão
para adopção da legislação relativa à política de
concorrência; publicação de um quadro indicador dos
objectivos sobre a privatização de Estados-Membros;
proposta sobre o futuro da distribuição dos veículos
automóveis;
tomada em consideração dos critérios qualificativos aquando
da verificação das ajudas concedidas e informações
pormenorizadas;
publicação de um estudo sobre as ajudas de Estado na União
Europeia após a instauração do scoreboard;
elaboração das regras comunitárias comuns para o
reembolso das ajudas ides do Estado ilegalmente
concedidas;

Próxima CIG

Anual
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu "Comércio electrónico e serviços
financeiros"

autor: commPARL ECON
ref. do dossier: 2001/2119
doc./sessão: A5-0301/2001
processo/etapa: COS

Decisão : res. aprovada com alt.
Data: 04/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Bolkestein 03/10/01

destinatários: CSL, COM

actualização da legislação anterior à Directiva 2000 sobre o
comércio electrónico, à directiva sobre o crédito ao
consumo;
calendário preciso das actividades� nos casos em que tal se
imponha e inscrever os seguros e publicidade das OPCVM
no campo do princípio do país de origem seleccionado para
a directiva relativa ao comércio electrónico;
propostas destinadas à criação de um espaço único das cartas
de pagamento;
exame da questão das "regras obrigatórias" no contexto da
revisão da Convenção de Roma;
Código de Conduta Europeu sobre a utilização de uma
linguagem clara nos contratos dos consumidores;

nos mais curtos
prazos

Recomendação da Comissão, de 1 de Março de 2001,
relativa às informações a prestar pelos credores aos
utilizadores antes da celebração de contratos de
empréstimo à habitação

autor: commPARL ECON
ref. do dossier: 2001/2121
doc./sessão: A5-0290/2001
processo/etapa: COS

Decisão : res. aprovada com alt.
Data: 04/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Bolkestein 03/10/01
destinatários: CSL, COM,
Parlam. Estados-Membros

relatório sobre os ensinamentos das negociações relativas ao
código de conduta;
informações do estado de adiantamento de todas as futuras
negociações que incidem sobre acordos voluntários e a
aplicação da recomendação pelos Estados-Membros;
a aplicação da recomendação pelos Estados-Membros;
avaliação da eficácia do código de conduta;

periódico

no mais curto prazo
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
"Aceleração da luta contra as principais doenças
transmissíveis no contexto da redução da pobreza"

autor: commPARL DEVE
ref. do dossier: 2001/2006
doc./sessão: A5-0263/2001
processo/etapa: COS

Decisão : res. aprovada com alt.
Data: 04/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Nielson 04/10/01

Destinatários: CSL, COM,
OMC, OMS, ONUSIDA,
Assembleia ACP-UE, União
Africana, Federação Europeia das
Associações da Indústria
Farmacêutica, ONG interessadas
(OXFAM, Médicos sem
fronteiras)

mecanismo que garante uma coordenação eficaz entre as
direcções-gerais que participam na acção e aumento das
dotações correspondentes;
criação de uma empresa comum (agência de investigação),
em conformidade com o artigo 171º do Tratado CE, em
estreita associação com os países em desenvolvimento de
forma a organizar e controlar um sistema mais rápido de
distribuição das novas vacinas e tratamentos e da
experimentação clínica no interesse das populações mais
atingidas; criação de um fundo mundial destinado às
doenças transmissíveis; proposta relativa ao mandato a
conceder à Comissão com vista a examinar e propor os
meios de revisão dos artigos do acordo sobre os ADPIC de
forma a reduzir a protecção das patentes concedida por uma
duração de vinte anos e a precisar as condições em que a
prática do �rejuvenescimento� do medicamento patenteado
cuja expiração iminente seria praticável;
dispositivo de assistência técnica e jurídica da OMC a fim
de favorecer uma aplicação do acordo sobre os ADPIC;
criação de um grupo de trabalho sobre o acesso aos
medicamentos no seio da OMC, associando a OMC e a
ONUSIDA;
concessão de dotações consideráveis ao 6º programa-quadro
de investigação a título das doenças das populações
espoliadas;
proposta relativa às doenças negligenciadas pela indústria
(tais como a tripanossomíase, as filarioses, a bilharziose e o
Ebola);
financiamento acrescido e fiável a favor da I&D sobre as
doenças "esquecidas� mediante um compromisso público
sob a forma de tratado internacional;

processo legislativo
em curso

processo legislativo
em curso
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Associação dos países e territórios ultramarinos à
Comunidade Europeia ("Ultramar")

autor: commPARL DEVE
ref. do dossier: 2001/2033
doc./sessão: A5-0276/2001
processo/etapa: COS

Decisão : res. aprovada
Data: 04/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Nielson 04/10/01

Destinatários: CSL, COM,
Assembleia ACP-UE, CdR, CES,
Govs. Estados-Membros,
assembleias eleitas das diferentes
estruturas locais dos PTOM

Acolhimento sistemático de quatro deputados dos PTOM a
título de observadores nas sessões plenárias bianuais da
Assembleia Parlamentar Paritária ACP/UE;
criação de um fundo de desenvolvimento específico para os
PTOM, distinto do FED;

Até 2007

Recente catástrofe ocorrida numa fábrica de
produtos químicos em Toulouse

autor: Comissão
ref. do dossier: .../...
doc./sessão: B5-0611/2001
processo/etapa: decl. COM

Decisão : RC aprovada com alt.
Data: 03/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Wallström 1/10/01

Destinatários: CSL, COM, Govs.
Estados-Membros, Parlam.
Estados-Membros e dos países
candidatos, autoridades locais de
Toulouse

restabelecimento da rubrica orçamental de emergência;
propostas legislativas que desenvolvem o conceito de
�afastamento do risco�;
reforço da coordenação dos meios de protecção civil
europeia;
definição, em caso de acidente, da responsabilidade jurídica
dos industriais e das autoridades responsáveis pelo
ordenamento territorial e do plano de ocupação dos solos;
publicação de uma lista dos locais da União Europeia que
suscitam preocupações;
linhas directrizes para a revisão da Directiva Seveso II

Processo orçamental
2002;
no mais curto prazo;

3 meses (Dez. 2001);

Resultados da Conferência Mundial de
Durban contra o Racismo

autor: Conselho - Comissão
ref. do dossier: .../...
doc./sessão: B5-0605/2001
processo/etapa: decl. CSL/COM

Decisão : RC aprovada com alt.
Data: 03/10/01

Conselho: Michel 02/10/01
Comissão: Diamantopoulou
02/10/01
Destinatários: CSL, COM, Govs.
e Estados-Membros, Parl.
Estados-Membros

Estudo aprofundado sobre a forma como a União
Europeia pode exercer, a nível internacional, o peso
potencial da sua influência nos Direitos do Homem;
exame das modalidades segundo as quais os fundos
comunitários são concedidos e utilizados no quadro da
Conferência;
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Conselho Europeu sobre o terrorismo
realizada em Bruxelas, em 21 de Setembro de
2001

autor: Conselho - Comissão
ref. do dossier: .../...
doc./sessão: B5-0666/2001
processo/etapa: decl. CSL/COM

Decisão : RC aprovada com alt.
Data: 04/10/01

Conselho: Michel 03/10/01
Comissão: Barnier 03/10/01

Destinatários: CSL, COM, Gov.
e Congresso dos Estados Unidos
da América

Prioridade especial à cooperação com o ACNUR sobre o
problema dos refugiados afegãos;
necessidade de acelerar a convocatória do Fórum
Parlamentar Euro-Mediterrânico no quadro do processo de
Barcelona;
decisão-quadro sobre o mandato de detenção europeu e
sobre a definição comum do terrorismo;
cooperação com o Governo dos Estados Unidos com base na
Resolução 1368 (2001);
decisão-quadro sobre as equipas de inquérito comuns,
ratificação dos estatutos do Tribunal Penal Internacional em
relação com o sistema das Nações Unidas;
medidas orçamentais necessárias para fazer face às
necessidades acrescidas nos domínios da luta contra o
terrorismo, bem como à ajuda aos refugiados e luta contra a
pobreza;
possibilidade de integrar a cooperação judiciária e policial
ou, pelo menos, a luta contra a criminalidade organizada,
incluindo o terrorismo, no primeiro pilar, com os meios
previstos no artigo 42º do Tratado UE;
relatório ao Parlamento Europeu sobre as incidências dos
ataques terroristas sobre a situação económica mundial;
encarrega a sua comissão competente de dar o seguimento
adequado a este relatório;
acção comum para estabelecer um controlo adequado dos
mercados financeiros internacionais e para abolir os bancos
offshore e os paraísos fiscais;

de imediato

sessão extraordinária
em 8 Nov. 01,
Bruxelas
Decisão da CdP de 4
Out. 01

de imediato

o mais rapidamente
possível

processo orçamental
2002

próxima CIG;
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Declarações dos ministros das finanças que
tendem a enfraquecer o Pacto de Estabilidade
e Crescimento

autor: Conselho - Comissão
ref. do dossier: .../...
doc./sessão: B5-0602/2001
processo/etapa: decl. com debate

Decisão : RC aprovada
Data: 04/10/01

Conselho: Neyts-Uyttenbroeck
03/10/01
Comissão: Solbes Mira 03/10/01

Destinatários: CSL, COM,
BCE,  Govs. e Estados-Membros,
Parl. Estados-Membros

Definição comum do �equilíbrio orçamental tendencial�, no
contexto do estabelecimento dos programas de estabilidade;
criação de um grupo de trabalho especial, composto por
especialistas do conjunto dos Estados-Membros e dos
Estados candidatos à adesão, encarregado de elaborar a lista
das medidas a tomar com urgência nos diferentes países
europeus a fim de "secar" eficazmente os recursos
financeiros do terrorismo internacional no nosso continente;

Apoio às alterações constitucionais na
Macedónia (FYROM)

autor: Grup.Pol.
ref. do dossier: .../...
doc./sessão: B5-0617/2001
processo/etapa: debate - direitos do Homem

Decisão : RC aprovada
Data: 04/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Nielson 04/10/01

Destinatários: CSL, COM,
Presidente, Gov. e Parlam. da
Macedónia, Secretário-Geral da
OTAN e da OSCE

Sugestões sobre o mandato da Agência Europeia para a
Reconstrução;

Durante o mandato
da Agência
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Nações Unidas: dia mundial de recusa da miséria

autor: Grup.Pol.
ref. do dossier: .../...
doc./sessão: B5-0616/2001
processo/etapa: debate - direitos do Homem

Decisão : RC aprovada com alt.
Data: 04/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Nielson 04/10/01

Destinatários: CSL, COM,
Parlam. E-M, SG-ONU,
Plataforma das ONG Social,
Plataforma europeia contra a
pobreza EAPN, secretariado da
OIT, da UNLDC, dos ACP, da
Unicef, da Cnuced e do PMA

Instituição solene de um dia europeu de recusa da miséria
(17 de Outubro);
Propostas concretas antes da Conferência Mundial das
Nações Unidas sobre o financiamento do desenvolvimento;
Avaliação pública das políticas comunitárias em matéria de
luta contra a grande pobreza e a exclusão social;
Relatório sobre os custos económicos, sociais e humanos da
pobreza e da exclusão social e colaboração com os Estados-
Membros, as organizações sindicais e as associações de luta
contra a pobreza;
Colocação, no chão do Parlamento Europeu em Bruxelas, de
uma lápide em honra das vítimas da miséria, semelhante às
colocadas no pavimento do Trocadéro em Paris, do
Conselho da Europa em Estrasburgo, do Reichstag em
Berlim, da Basílica Saint Jean de Latran em Rome e da
ONU em Nova Iorque;

Março 2002

por cada 17 Outubro

? 17 Outubro

Liberdade no Vietname

autor: Grup.Pol.
ref. do dossier: .../...
doc./sessão:  B5-0620/2001
processo/etapa: debate - direitos do Homem

Decisão : RC adoptada
Data: 04/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Nielson 04/10/01

destinatários: CSL, COM,
Parlam. e Gov. do Vietname

Relatório de acompanhamento sobre o pleno respeito dos
Direitos do Homem

Problemas de saúde pública no Usbequistão

autor: Grup.Pol.
ref. do dossier: .../...
doc./sessão: B5-0621/2001
processo/etapa: debate - direitos do Homem

Decisão : RC aprovada
Data: 04/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Nielson 04/10/01
destinatários: CSL, COM, Gov.
Usbequistão

Concessão de uma ajuda adequada à população do
Usbequistão, em particular de água potável e de géneros
alimentícios;
Adopção de medidas mais vinculativas para as companhias
petrolíferas que trabalham na região do Mar de Aral, para
evitar de futuro consequências ecológicas ainda mais
dramáticas;
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Cáucaso do Sul

autor: Grup.Pol.
ref. do dossier: .../...
doc./sessão:  B5-0618/2001
processo/etapa: debate - direitos do Homem

Decisão : RC aprovada com alt.
Data: 04/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Nielson 04/10/01

destinatários: CSL, COM, Govs.
Arménia, Azerbaijão e da Geórgia

Organização de uma conferência que reúne os três Estados
do Cáucaso do Sul e da União Europeia a fim de definir uma
estratégia de cooperação regional;
Criação de uma estrutura institucional de cooperação no
Cáucaso no seio do qual a Comissão Europeia proporia
serviços consultivos e técnicos;
Organização de um conferência sobre o desenvolvimento
económico e os investimentos no Cáucaso do Sul por bancos
e sociedades da União Europeia;
Criação de uma delegação da Comissão na Arménia e no
Azerbaijão;
Relatório sobre as iniciativas previstas na presente
resolução;
Relatório Geral sobre a situação, a cooperação e as
iniciativas da região e elaboração de uma estratégia comum
da União Europeia relativamente ao Cáucaso do Sul;

no mais curto prazo

Situação política na Birmânia

autor: Grup.Pol.
ref. do dossier: .../...
doc./sessão: B5-0622/2001
processo/etapa: debate - direitos do Homem

Decisão : RC aprovada
Data: 04/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Nielson 04/10/01

destinatários: CSL, COM,  E-M
de l'Anase, NLD, Aung San Suu
Kyi, SPDC

Declaração comum clara que informa a Comunidade
Internacional e o povo birmano dos progressos realizados
das conversações ou da situação das mesmas; estudo da
forma como a ajuda humanitária pode ser concedida às
regiões mais necessitadas com a menor ingerência política
possível por parte dos militares;
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Timor

autor: Grup.Pol.
ref. do dossier: .../...
doc./sessão: B5-0625/2001
processo/etapa: debate sobre questões actuais

Decisão : RC aprovada com alt.
Data: 04/10/01
Conselho: .../...
Comissão: Nielson 04/10/01
destinatários: CSL, COM,
Parlam. E-M, Assembleia
Constitutiva eleita e futuro Gov.
de Timor Oriental, Conselho de
Segurança, SG e Alto Comissário
das Nações Unidas para os
direitos do Homem, vencedores
do Prémio Nobel da Paz, Ximenes
Belo e Ramos Horta, Chefe da
Resistência Timorense, Xanana
Gusmão

Envio de uma missão de observação, incluindo observadores
europeus, incluindo o Parlamento Europeu, às eleições
presidenciais de 2002;
Elaboração de um plano director para a ajuda ao
desenvolvimento do país a fim de que a ajuda chegue ao seu
destino e seja utilizado a favor da população;

2002

Colômbia

autor: Grup.Pol.
ref. do dossier: .../...
doc./sessão: B5-0632/2001

processo/etapa: debate sobre questões actuais

Decisão : RC aprovada
Data: 04/10/01
Conselho: .../...
Comissão: Nielson 04/10/01
destinatários: CSL, COM,  Gov.
da Colômbia, Alto Comissário das
Nações Unidas para os direitos do
Homem

Relatório semestral sobre a situação do processo de paz e
sobre a situação dos direitos do Homem na Colômbia;

O mais rapidamente
quanto possível

Patenteação dos genes

autor: Grup.Pol.
ref. do dossier: .../...
doc./sessão: B5-0633/2001
processo/etapa: debate sobre questões actuais

Decisão : RC aprovada
Data: 04/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Nielson 04/10/01
destinatários: CSL, COM, Govs.
dos E-M, Serviço Europeu de
Patentes

Reconsideração da questão do patenteamento dos genes;
Adopção das medidas necessárias para garantir que o código
genético humano esteja livremente disponível para a
investigação em todo o mundo;



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: 44
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:Jean-Francois.Bence@esc.eu.int
New: mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:Johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:Johannes.kind@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:Raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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