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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

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

35/2001 Centros desportivos em Bruxelas e Estrasburgo

36/2001 Redução para 45 dias do prazo de retenção das mensagens no arquivo do correio
electrónico dos deputados e assistentes do Parlamento Europeu.

37/2001 Revisão de determinadas disposições da Regulametação referente às Despesas e
Subsídios dos Deputados ao Parlamento Europeu.

38/2001 As flights have resumed at Zaventem Airport, the minibus shuttle  will be
withdrawn as from Monday, 19 November.

39/2001 Circulação na rue Wiertz.

40/2001 Um projecto de petição destinado a impedir a destruição da antiga estação do Bairro
Léopold.

42/2001 Introdução de um sistema electrónico para a elaboração das declarações de
interesses financeiros dos Deputados do Parlamento Europeu.

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

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

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

_______________
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

Notificação oficial da eleição de um deputado neerlandese ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sua sessão plenária de 12 de Novembro de 2001, tomou nota da eleição do

Sr. Adriaan VERMEER (ELDR/NL)

em substituição do Sr. JAN-Kees WIEBENGA com efeitos a partir de 6 de Novembro de 2001.
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PERGUNTAS ESCRITAS                                                                        (Situação em 28.11.2001)

Autor Objecto N°

Frank Vanhecke Línguas utilizadas na apresentação de projectos europeus
à Comissão

E-3042/01

Elmar Brok Importância das informações geográficas para o
desenvolvimento da economia

E-3043/01

Ioannis Marinos Fundo de Coesão e empresa pública de abastecimento de
água e saneamento de Cálcide

E-3044/01

Glenys Kinnock Disposições relativas aos salva-vidas E-3045/01

Albert Maat Importação de filetes de frango salgados E-3046/01

Ilda Figueiredo Redes Transeuropeias de Energia E-3047/01

Ilda Figueiredo Lloyd's e a Directiva 73/239/CEE E-3048/01

Alexandros Alavanos Controlos em matéria de saúde e segurança dos
trabalhadores

E-3049/01

Alexandros Alavanos Informações complementares relativas à saúde e à
segurança dos trabalhadores

E-3050/01

Alexandros Alavanos Custo das obras de construção de estradas na Grécia E-3051/01

Anna Karamanou Libertação de reféns E-3052/01

Anna Karamanou Libertação de reféns E-3053/01

Anna Karamanou Conflitos religiosos na Nigéria E-3054/01

Anna Karamanou Conflitos religiosos na Nigéria E-3055/01

Isidoro Sánchez García Garantia das ligações aéreas para as ilhas e regiões
ultraperiféricas no âmbito da actual crise aérea
internacional

E-3056/01

María Sornosa Martínez Controlos no fabrico e na importação de dispositivos
médicos

E-3057/01

Vincenzo Lavarra e Giovanni
Pittella

Pedido de prorrogação para completar os Programas
Operacionais Multi-regionais

E-3058/01

Hiltrud Breyer Abolição, com base em novos dados, das subvenções
destinadas à criação de touros para touradas

E-3059/01

Pere Esteve Denominação incorrecta das Ilhas Baleares E-3060/01

Cristiana Muscardini e Antonio
Mussa

Substâncias químicas ou bacteriológicas e instalações de
ar condicionado

E-3061/01

Erik Meijer Promoção da integração e das perspectivas de futuro das
crianças Roma através de uma oferta suficiente de aulas
ministradas na língua e cultura autóctones

E-3062/01
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Erik Meijer A catástrofe aeronáutica de 8 de Outubro de 2001 e a
inexistência de um radar terrestre durante a continuação
da abertura ao tráfego do aeroporto milanês a desactivar
de Linate

E-3063/01

Jan Andersson Litígio sobre taxas portuárias E-3064/01

Gerhard Schmid Envolvimento do Ministro dos Negócios Estrangeiros
belga num caso de corrupção

E-3065/01

Mario Borghezio Recusa de indemnização dos antigos militares e civis
detidos em campos de concentração alemães

P-3066/01

Olivier Dupuis Expulsão do Sr. Fava Minor da República Popular da
China

P-3067/01

Ian Hudghton Política relativa aos portos principais de contentores P-3068/01

Neil MacCormick Política relativa aos portos principais de contentores P-3069/01

Chantal Cauquil Golfinhos mortos em águas comunitárias P-3070/01

Michl Ebner Microfiltragem de leite cru nas explorações agrícolas E-3071/01

Hiltrud Breyer Casos de samonelose provocados por negligências no
transporte de animais e pela  produção animal intensiva

E-3072/01

Mihail Papayannakis Reconhecimento dos diplomas de arquitectura E-3073/01

Carlos Bautista Ojeda Discriminação em Espanha de pilotos portadores de
deficiência

E-3074/01

Isidoro Sánchez García Ajudas recebidas pelas Ilhas Canárias durante o período
entre 1991 e 2001. Regiões ultraperiféricas

E-3075/01

Luis Berenguer Fuster Processo respeitante a ajudas estatais concedidas a "Terra
Mítica" (Alicante), empréstimos concedidos

E-3076/01

Luis Berenguer Fuster Processo respeitante por ajudas estatais concedidas ao
parque temático "Terra Mítica" (Alicante)

E-3077/01

Bart Staes Posição europeia no que diz respeito ao desenvolvimento
de um escudo antimísseis pelos Estados Unidos

E-3078/01

Ilda Figueiredo Pacote comercial com o Paquistão e as suas consequências
para o sector do têxtil e vestuário

E-3079/01

Sérgio Marques Fusão Nuclear no "Sexto Programa-Quadro" E-3080/01

Jonas Sjöstedt Concretização do sistema Eurodac E-3081/01

Jonas Sjöstedt Custos do estabelecimento de um controlo de migrações
no espaço Schengen

E-3082/01

Marialiese Flemming Normas de segurança e medidas de protecção europeias
das centrais nucleares

P-3083/01

Gabriele Stauner Declarações de peritos sobre riscos para a saúde
decorrentes de manteiga adulterada

P-3084/01
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Konstantinos Hatzidakis Andamento dos programas do QCA e dos projectos do
Fundo de Coesão

E-3085/01

Rosa Miguélez Ramos Viagens do Director-Geral da Pesca E-3086/01

Erik Meijer Plano de construção de 109 moinhos de vento no
itinerário das aves migradoras ao longo da parte
neerlandesa do Mar dos Wadden e comunicação atempada
da incompatibilidade com directivas

E-3087/01

Erik Meijer Apreensões de Stephen Hawking sobre a extinção da
humanidade em consequência de acidentes com
experiências biológicas no domínio da tecnologia genética

E-3088/01

Erik Meijer Equiparação da luta contra o VIH/SIDA e contra as
doenças tropicais com a luta contra o carbúnculo mediante
a garantia a todos de acesso a medicamentos

E-3089/01

Sérgio Marques Programas URBAN II E-3090/01

Alexandros Alavanos Andamento dos trabalhos de reestruturação do vinhedo
grego

E-3091/01

Alexandros Alavanos Andamento do cadastro oleícola da Grécia E-3092/01

Alexandros Alavanos Utilização das dotações do Fundo Comunitário de
Investigação e Informação sobre o tabaco

E-3093/01

Stavros Xarchakos CDs pirata E-3094/01

Stavros Xarchakos Redes de proxenetismo E-3095/01

Mihail Papayannakis Aplicação das directivas relativas à saúde e segurança no
local de trabalho

E-3096/01

Heidi Hautala Período de transição para a introdução de limites de
dioxinas na Finlândia

E-3097/01

Claude Moraes O caso de Tracey Housel, cidadão britânico no corredor
da morte na Geórgia, EUA

P-3098/01

W.G. van Velzen Indústria siderúrgica, ajudas estatais norte-americanas e
restrições às importações

P-3099/01

Alexandros Alavanos Aplicação na Grécia de um imposto suplementar sobre os
produtos florestais

E-3100/01

Struan Stevenson e outros Pesca de arinca E-3101/01

Yasmine Boudjenah Fornecimento a países terceiros de material susceptível de
ser utilizado para repressão interna

E-3102/01

Yasmine Boudjenah Fornecimento a países terceiros de material susceptível de
ser utilizado para repressão interna

E-3103/01

Yasmine Boudjenah Ratificação do Acordo de Cotonou E-3104/01

Yasmine Boudjenah Práticas das instituições financeiras internacionais E-3105/01
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Jean-Claude Fruteau Estudo do impacto da iniciativa "tudo excepto as armas" P-3106/01

Torben Lund Ajudas da UE aos transportes destroem a riqueza natural
da Europa Oriental

P-3107/01

Chris Davies Marcas normalizadas CE utilizadas em armas de
atordoamento

E-3108/01

Chris Davies Procedimentos utilizados para a atribuição de verbas do
Fundo Social Europeu a Universidades

E-3109/01

Bart Staes Aplicação da legislação comunitária em matéria de
concursos públicos

E-3110/01

Erik Meijer Aceitação ou rejeição dos esforços contínuos da empresa
Microsoft visando conseguir uma posição monopolista
inatacável através da venda de programas associados

E-3111/01

Erik Meijer Consequências do quadro anti-terrorismo proposto e do
mandado de captura europeu para os direitos civis
existentes actualmente

E-3112/01

Theresa Villiers Despesas com a saúde P-3113/01

Theresa Villiers Despesas com a saúde E-3114/01

Rosa Miguélez Ramos Ajudas ao sector das amêijoas no Languedoc (França) E-3115/01

Giovanni Pittella Situação ambiental em Marianna di Pietrabianca (CZ), em
Itália

E-3116/01

Karin Riis-Jørgensen A indústria aeronáutica depois de 11 de Setembro de 2001 P-3117/01

Emilia Müller Leader+ P-3118/01

Pergunta anulada P-3119/01

Graham Watson Subprodutos animais não destinados ao consumo humano E-3120/01

Brice Hortefeux Segurança dos túneis P-3121/01

Christos Folias Problemas de gestão das obras ferroviárias realizadas no
âmbito do QCA na Grécia

P-3122/01

Karin Riis-Jørgensen Directiva 98/34 - notificação 2001/0267/NL E-3123/01

Rolf Linkohr Transposição da Directiva 89/618/Euratom relativa à
informação da população sobre as medidas de protecção
sanitária aplicáveis e sobre o comportamento a adoptar em
caso de emergência radiológica

E-3124/01

María Valenciano Martínez-Orozco Financiamento de 85% de uma nova linha de metro na
Comunidade de Madrid

E-3125/01

Piia-Noora Kauppi Harmonização da regulamentação em matéria de
concorrência

E-3126/01

Piia-Noora Kauppi Potência das emissões de rádio E-3127/01
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Jean-Claude Fruteau Impacto do acordo de parceria ACP-UE e da iniciativa
"EBA" (Everything but arms) nas regiões ultraperiféricas

E-3128/01

Monica Frassoni Utilização dos campos de golfe de Is Arenas (Sardenha,
Itália)

E-3129/01

Mario Borghezio Ataques terroristas contra cristãos no Paquistão E-3130/01

Roberta Angelilli Defesa do património cultural na sequência dos atentados
de Nova Iorque e de Washington

E-3131/01

W.G. van Velzen Nova pergunta sobre a discriminação nas assinaturas de
telefones móveis

E-3132/01

Avril Doyle Regulamento 925/1999 do Conselho relativo ao registo e
funcionamento na  Comunidade de certos tipos de aviões
civis subsónicos a reacção

P-3133/01

Jan Mulder Consequências do financiamento público das medidas de
prevenção da BSE

P-3134/01

Salvador Garriga Polledo Lista de fraudes e irregularidades praticadas em Espanha
com fundos do FSE e do FEDER durante o período de
1994-1999

P-3135/01

Mark Watts Pagamento de reposições à exportação de gado vivo E-3136/01

Glyn Ford Multa aplicada às autoridades francesas do futebol pela
venda de bilhetes para o Mundial

E-3137/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Proibição das redes de emalhar de deriva na União
Europeia

E-3138/01

Gianfranco Dell'Alba Subsídio de deslocação em serviço dos funcionários da
Comissão

E-3139/01

Hanja Maij-Weggen Armazenamento de resíduos nucleares de Estados-
Membros da UE na Rússia

P-3140/01

Konstantinos Hatzidakis Problemas de gestão na execução de obras ferroviárias na
Grécia no âmbito do QCA

P-3141/01

Gary Titley Regulamentação sobre auxílios estatais às pequenas e
médias empresas (PME)

P-3142/01

Luciano Caveri Túnel do Monte Branco P-3143/01

Carlos Coelho Atrasos na transposição de directivas P-3144/01

Jo Leinen Transposição da Directiva 89/618/Euratom relativa à
informação da população sobre as medidas de protecção
sanitária aplicáveis e sobre o comportamento a adoptar em
caso de emergência radiológica

E-3145/01

Gary Titley Libertação de soldados israelitas desaparecidos em
combate

E-3146/01

Nicholas Clegg Materiais no âmbito da campanha "Euro fácil" E-3147/01
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Jaime Valdivielso de Cué Pescas E-3148/01

Brice Hortefeux Paraísos fiscais no seio da UE E-3149/01

Brice Hortefeux Tributação das empresas E-3150/01

Luciano Caveri Túnel do Monte Branco E-3151/01

Lousewies van der Laan Passaporte biométrico E-3152/01

Helena Torres Marques Custo das operações feitas através da rede Multibanco em
Portugal

E-3153/01

Karin Riis-Jørgensen Violação da legislação relativa à concorrência E-3154/01

Karin Riis-Jørgensen Interpretação da directiva sobre embalagens e resíduos de
embalagens (94/62/CE)

E-3155/01

Charles Tannock Apreensão pelas alfândegas britânicas de mercadorias
suspeitas de contrabando nos pontos de entrada no
território do Reino Unido

E-3156/01

Charles Tannock Transparência na aplicação dos processos de inspecção
para a preservação dos stocks de bacalhau e de arinca do
Mar do Norte

E-3157/01

Massimo Carraro e Giovanni
Pittella

Airbus E-3158/01

Jens-Peter Bonde Cópia do acervo e dos relatórios de avaliação
("screening")

E-3159/01

Jannis Sakellariou Imposto sobre os veículos automóveis E-3160/01

Bertel Haarder Papel da Dinamarca na luta contra a exploração sexual de
crianças

E-3161/01

Christopher Heaton-Harris Absentismo entre o pessoal da Comissão E-3162/01

Theresa Villiers Condenações por lavagem de dinheiro E-3163/01

Theresa Villiers Condenações por lavagem de dinheiro E-3164/01

Lord Inglewood Sellafield e o governo irlandês E-3165/01

Lord Inglewood Sellafield e o governo irlandês E-3166/01

Fernando Fernández Martín Co-financiamento de projectos de cooperação e
desenvolvimento

E-3167/01

Fernando Fernández Martín Programa de assistência a meninos e jovens da rua na
Colômbia

E-3168/01

Sergio Berlato Concorrência desleal no sector da aquicultura europeia E-3169/01

Sebastiano Musumeci Regulamentação dos serviços de interesse público na
União Europeia

E-3170/01

Cristiana Muscardini Acidente no túnel de São Gotardo E-3171/01
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Maria Sanders-ten Holte Falta de segurança no transporte de crianças em
motociclos

E-3172/01

Erik Meijer Obtenção de informações prévias por parte de
Comissários Europeus sobre um inventário oficial de
eventuais irregularidades

P-3173/01

Ioannis Averoff Os efeitos ambientais da construção de projectos
hidroeléctricos na região do Epiro

P-3174/01

Marco Cappato Desaparecimento de Keuakoun, Sisa-At, Phengphanh,
Chanmanivong e Keochay

P-3175/01

Werner Langen Indicação definitiva das Zonas de Protecção Especial das
aves na Alemanha

P-3176/01

Christos Zacharakis Assassinato de grevistas da fome na Turquia P-3177/01

Reimer Böge Nova regulamentação sobre os contingentes de
importação de carne de bovino congelada

E-3178/01

Herbert Bösch Relatório sobre a aprovação de auxílios estatais ao sector
dos teleféricos e das instalações de telesqui

E-3179/01

Christos Zacharakis Assassinato de grevistas da fome na Turquia E-3180/01

John McCartin Livre circulação das pessoas E-3181/01

Alexander de Roo Aterro na ilha de Gozo (Malta) E-3182/01

Carlos Bautista Ojeda Prejuízos nas culturas devido à fauna selvagem do Parque
Natural de Baza

E-3183/01

Mario Borghezio Coberturas de que beneficiou o Centro Islâmico de Milão E-3184/01

Mario Borghezio Norte de Chipre, "santuário" do terrorismo: necessidade
de uma intervenção da Europa junto da Turquia

E-3185/01

Hanja Maij-Weggen Bushmeat E-3186/01

Hanja Maij-Weggen Bushmeat E-3187/01

Jan Mulder Ajudas comunitárias ao desenvolvimento de zonas
industriais

E-3188/01

Willi Rothley As línguas na União Europeia P-3189/01

Christel Fiebiger Encontro biogeográfico sobre a região continental (Natura
2000)

E-3190/01

Elizabeth Lynne Marcas normalizadas CE utilizadas em armas de
atordoamento

E-3191/01

Raffaele Costa Financiamentos das redes transeuropeias E-3192/01

Raffaele Costa Contribuições europeias para associações e entidades E-3193/01

Antonios Trakatellis Metropolitano de Salónica: dados relativos à situação do
projecto e à sua integração no terceiro QCA

P-3194/01
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James Provan Fundos destinados à Federação Europeia de Jornalistas E-3195/01

Jens-Peter Bonde Informação E-3196/01

Christos Folias e Konstantinos
Hatzidakis

Modo como as autoridades gregas encaram as deficiências
de construção

E-3197/01

Konstantinos Hatzidakis Andamento dos trabalhos de construção do eixo
rodoviário Patras-Atenas-Salónica- Evzoni

E-3198/01

Konstantinos Hatzidakis Andamento dos trabalhos relacionadas com os Jogos
Olímpicos

E-3199/01

Konstantinos Hatzidakis Implementação do programa "Intervenções integradas"
para combate ao desemprego na Grécia

E-3200/01

Konstantinos Hatzidakis Deficiências de construção na zona de Malakasa E-3201/01

Graham Watson Recuperação da indústria aeroespacial na sequência dos
ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001

E-3202/01

Giovanni Pittella Transferência de um sector de empresa da Ericsson para o
Grupo El.Man

E-3203/01

Mihail Papayannakis Lixeira ilegal na Lagoa de Kotyxiou, na Ilía E-3204/01

Alexander de Roo e outros Preço da água de irrigação e plano hidrológico nacional
espanhol

E-3205/01

Francisca Sauquillo Pérez del Arco
e María Sornosa Martínez

Fábrica de refrigeração de plásticos de Poliglás em
Ribesalbes

E-3206/01

Robert Goebbels Realização do céu único europeu E-3207/01

Adriana Poli Bortone e Elizabeth
Montfort

Direito à vida E-3208/01

Stefano Zappalà e Antonio Tajani Ilha de S. Stefano E-3209/01

Erik Meijer Incompatibilidade entre a ampliação do porto de Roterdão
com uma segunda "Maasvlakte" no Mar do Norte e a
aplicação da directiva relativa às aves

E-3210/01

Kathalijne Buitenweg Autorização de residência para cônjuges do mesmo sexo E-3211/01

John Bowis e outros Avaliação do impacto sobre as empresas da aplicação da
Directiva relativa a agentes físicos (vibrações)

E-3212/01

Philip Bradbourn e outros Consequências da nova nota de 500 euros para o
branqueamento de dinheiro

E-3213/01

Camilo Nogueira Román Reunião de 4 de Novembro de 2001 em Londres E-3214/01

Torben Lund Gansos depenados vivos P-3215/01

Jean Lambert Desinfecção dos aviões E-3216/01

Jean Lambert Centrais eléctricas em Megalopolis, na Grécia E-3217/01
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Jean Lambert Financiamento da rede de transportes no Peloponeso pela
União Europeia

E-3218/01

Pere Esteve Criação de  um Corpo civil europeu de pacificação E-3219/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão, nos termos da alínea i)
do artigo 2º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3220/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão, nos termos da alínea j)
do artigo 2º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3221/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão, nos termos da alínea k)
do artigo 2º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3222/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão, nos termos da alínea a)
do artigo 3º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3223/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão, nos termos da alínea b)
do artigo 3º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3224/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão, nos termos da alínea c)
do artigo 3º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3225/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão, nos termos da alínea d)
do artigo 3º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3226/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão, nos termos da alínea e)
do artigo 3º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3227/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão, nos termos da alínea f)
do artigo 3º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3228/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão, nos termos da alínea a)
do artigo 4º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3229/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão, nos termos da alínea b)
do artigo 4º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3230/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão, nos termos da alínea b)
do artigo 2º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3231/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão, nos termos da alínea c)
do artigo 4º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3232/01
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Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão, nos termos da alínea d)
do artigo 4º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3233/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão, nos termos da alínea e)
do artigo 4 da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3234/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea f)
do artigo 4º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3235/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea g)
do artigo 4º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3236/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea h)
do artigo 4º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3237/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea i)
do artigo 4º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3238/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea a)
do artigo 5º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3239/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea b)
do artigo 5º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3240/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea c)
do artigo 5º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3241/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea c)
do artigo 2º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3242/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea d)
do artigo 5º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3243/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea a)
do artigo 6º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3244/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea b)
do artigo 6º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3245/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea c)
do artigo 6º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3246/01
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Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea d)
do artigo 2º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3247/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea e)
do artigo 2º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3248/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea f)
do artigo 2º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3249/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea g)
do artigo 2º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3250/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea h)
do artigo 2º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3251/01

Maurizio Turco Balanço da acção no Afeganistão nos termos da alínea a)
do artigo 2º da Posição Comum do Conselho de 22 de
Janeiro de 2001

E-3252/01

Jan Wiersma Rudko Kawczinsky, activista da etnia "Roma" P-3253/01

Daniela Raschhofer Recuperação de recursos próprios no âmbito da luta contra
a fraude

E-3254/01

Daniela Raschhofer Implementação de programas e apoio às regiões
fronteiriças

E-3255/01

André Brie Sorte dos soldados israelitas raptados E-3256/01

Nirj Deva Autodeterminação E-3257/01

Paul Lannoye Experiências com animais E-3258/01

Mario Borghezio Utilização da língua occitânica nos Jogos Olímpicos de
Inverno - Turim 2006

E-3259/01

Jan Wiersma Activista pelos direitos dos Roma Rudko Kawczynski E-3260/01

Joke Swiebel Regulamento (CE) nº 1347/2000 e abertura do matrimónio
civil e da adopção nos Países Baixos a pessoas do mesmo
sexo

E-3261/01

Gary Titley Liberdade de imprensa na Geórgia E-3262/01

Carlos Bautista Ojeda Fundo Comunitário do Tabaco P-3263/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Vaga de imigrantes clandestinos na Grécia - O papel da
Turquia como país candidato à adesão

P-3264/01

Alexandros Alavanos Modificação do programa de investigação para combate
ao carbúnculo

E-3265/01
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Alexandros Alavanos Recomendações da Comissão sobre a política de emprego
na Grécia

E-3266/01

Alexandros Alavanos O Lago de Kourná E-3267/01

Alexandros Alavanos Convenção Europeia para a indemnização das vítimas de
crimes violentos

E-3268/01

Alexandros Alavanos Controlo dos laboratórios que dispõem da bactéria  do
carbúnculo na Europa

E-3269/01

Nirj Deva Nababo Khair Baksh Marri E-3270/01

Sebastiano Musumeci Entraves à exportação de laranjas sanguíneas E-3271/01

Raffaele Costa Militantes radicais no Laos e respeito dos direitos
humanos

E-3272/01

Frank Vanhecke Ajudas à indústria dos transportes aéreos E-3273/01

Patricia McKenna Projectos de desenvolvimento da aquicultura na Irlanda P-3274/01

Michl Ebner Transacção intracomunitária de veículos automóveis
usados - tratamento fiscal

E-3275/01

Michl Ebner Transferência de funcionários da OLAF E-3276/01

Hiltrud Breyer As centrais nucleares como alvos potenciais de ataques
terroristas

E-3277/01

Konstantinos Hatzidakis Problemas de financiamento da construção de um
estabelecimento termal em Kyllini na Grécia

E-3278/01

Glyn Ford Isenção de pagamento de taxa moderadora E-3279/01

John McCartin Convenção de Lomé e ajuda da UE à cooperação E-3280/01

Isidoro Sánchez García Posição comum do Conselho sobre Cuba E-3281/01

Laura González Álvarez Contaminação do ambiente em San Claudio (Oviedo,
Astúrias), Espanha

E-3282/01

Laura González Álvarez Embarcações espanholas impedidas de descarregar
anchova no porto de La Rochelle, França

E-3283/01

Francesco Rutelli Dia europeu contra a Pena de Morte E-3284/01

Paulo Casaca Contrabando de tabaco E-3285/01

Paulo Casaca Correcções financeiras na PAC E-3286/01

Ilda Figueiredo Restituições à utilização da fécula de batata e dos amidos
de cereais e as ajudas à fécula de batata

P-3287/01

Martin Callanan Despesa orçamental 1999 E-3288/01

Christopher Heaton-Harris Subsídios para o tabaco E-3289/01

Christopher Heaton-Harris Inserção social nos Estados-Membros E-3290/01
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Christopher Heaton-Harris Financiamento do desporto E-3291/01

Jonas Sjöstedt Eventual discriminação das mulheres através do sistema
de seguro contra acidentes de trabalho

E-3292/01

Jonas Sjöstedt Apoio da Comissão à associação "Team Europe Junior" E-3293/01

Jonas Sjöstedt Derrogação concedida à Suécia no domínio da
alimentação animal

E-3294/01

Jonas Sjöstedt Liberalização dos serviços portuários E-3295/01

Jonas Sjöstedt Controlo deficiente das lamas de depuração E-3296/01

Jonas Sjöstedt Proibição da criação de galinhas em bateria na Suécia E-3297/01

Jonas Sjöstedt Supressão de subsídios da UE por motivo de maus tratos
infligidos a animais

E-3298/01

Jonas Sjöstedt Ajuda à Eslováquia E-3299/01

Jonas Sjöstedt Harmonização dos impostos sobre o álcool E-3300/01

Jonas Sjöstedt Harmonização das garrafas de gás E-3301/01

Jonas Sjöstedt Discriminação do óleo de colza E-3302/01

Jonas Sjöstedt Alegadas irregularidades no gabinete do Programa
Internacional em Estocolmo

E-3303/01

Jonas Sjöstedt Salmonela na carne importada pela Suécia E-3304/01

Jonas Sjöstedt Monopólio dos jogos de azar na Suécia E-3305/01

Jonas Sjöstedt Lei sueca de marcação dos cães para identificação E-3306/01

Hiltrud Breyer Recomendação relativa à criação de animais de pele com
pêlo

E-3307/01

Konstantinos Hatzidakis Núcleos terroristas nos Balcãs E-3308/01

Konstantinos Hatzidakis Casos de má administração nos organismos de segurança
social gregos

E-3309/01

Ioannis Souladakis Crise actual nos sectores da aviação e do turismo na
Europa

E-3310/01

Salvador Garriga Polledo Adesão da Rússia à Organização Mundial do Comércio E-3311/01

Salvador Garriga Polledo A voz da União Europeia no mundo E-3312/01

Salvador Garriga Polledo Ajudas para incentivar o consumo de vinho na UE E-3313/01

Jorge Hernández Mollar Carta dos direitos dos utentes da Administração da Justiça E-3314/01

Jorge Hernández Mollar Arbitragem turística na União Europeia E-3315/01

Jorge Hernández Mollar Ajudas à comercialização de produtos ecológicos
andaluzes

E-3316/01
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PERÍODO DE PERGUNTAS
(B5-0338/01)                                                                                                        13 e 14 de Novembro de 2001

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Chris DAVIES Directrizes para o Processo de Integração de Cardiff H-0778/01

Manuel MEDINA ORTEGA Desembarque de um grande número de imigrantes ilegais nas
Ilhas Canárias

H-0781/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

A referência ao nacionalismo nas conclusões do Conselho
Europeu de 21 de Setembro de 2001

H-0783/01

Antonios TRAKATELLIS Imigração ilegal para na Grécia através da Turquia - violação
do Acordo de Parceria

H-0784/01

Mihail PAPAYANNAKIS Declarações de Berlusconi H-0788/01

Ioannis MARINOS Inclusão de elementos suplementares nos novos bilhetes de
identidade da UE

H-0791/01

Catherine STIHLER Discriminação em razão da idade H-0795/01

María IZQUIERDO ROJO Medidas específicas em matéria de refúgio e de apoio à
população afegã

H-0796/01

Alexandros ALAVANOS Vaga de refugiados afegãos bate à porta da Europa H-0825/01

Lennart SACRÉDEUS Condenação à morte de 16 afegãos acusados de mudarem de
religião

H-0797/01

Pat GALLAGHER Prioridades no sector das pescas na segunda parte da
Presidência belga

H-0806/01

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Revisão da posição comum sobre Cuba H-0807/01

Liam HYLAND Inversão do processo de despovoamento nas zonas rurais H-0810/01

Brian CROWLEY Cidadania europeia, estudantes e benefícios estatais H-0814/01

James FITZSIMONS Sellafield e a ameaça terrorista H-0816/01

Proinsias DE ROSSA Sellafield - Central de combustível MOX H-0824/01

Jonas SJÖSTEDT As pescas no Báltico e a nova regulamentação sobre dioxinas H-0820/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Presidência belga: Regulamento respeitante aos desenhos e
modelos

H-0838/01
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PERGUNTAS Á COMISSÃO

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

O Afeganistão e o tráfico de estupefacientes H-0857/01

Nuala AHERN A ameaça que paira sobre as instalações nucleares após os
acontecimentos de 11 de Setembro

H-0849/01

Minerva MALLIORI Graves efeitos nocivos derivados do consumo de bebidas
energéticas na União

H-0839/01

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sra. REDING

Mihail PAPAYANNAKIS Interdição de publicidade destinada às crianças H-0772/01

Theresa ZABELL Agência Mundial Anti-doping H-0776/01

Gerard COLLINS Ano Europeu das Línguas H-0805/01

Sr. LIIKANEN

Neil MacCORMICK Marcas de segurança da UE em instrumentos susceptíveis de
utilização para práticas de tortura

H-0786/01

Catherine STIHLER Aparelhos de electrochoque H-0790/01

William NEWTON DUNN Marcação CE H-0801/01

David BOWE Proposta de proibição dos hidrofluorocarbonetos H-0800/01

Jonas SJÖSTEDT Proibição do cádmio nos fertilizantes à venda na Suécia H-0821/01

Sr. VITORINO

Manuel MEDINA ORTEGA Desembarque de um grande número de imigrantes ilegais nas
Ilhas Canárias

H-0782/01

Ioannis MARINOS Inclusão da religião nos novos bilhetes de identidade da UE H-0792/01

María IZQUIERDO ROJO Aplicação de legislações fundamentalistas dentro da União
Europeia

H-0794/01
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
NOVEMBRO de 2001

Instituição
Número de
perguntas
apresent.

Perguntas
tratadas

em sessão

Perguntas
com

resposta
escrita

Perguntas
complemen-tares

Perguntas
caducas

(ausência
de autor)

Perguntas
retiradas
pelo autor

Perguntas já
previstas na

O.D.

Representantes
das

Instituições

Conselho 27 18 4 3 4 1 0 DURANT

Comissão 57 14 43 7 0 0 0 de PALACIO
REDING
LIIKANEN
VITORINO

Total 84 32 47 10 4 1 0
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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 13

12/2001 311.049 Adriana POLI BORTONE Torres Gémeas de Nova Iorque 10.10.2001 10.01.2002 6

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 19

                                                     
1 Situação em  16.11.2001
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COMISSÕES
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES                Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

DUFF
(ELDR)

A reforma do Regimento no que se refere
à imunidade parlamentar.

AFCO (F) 12.11.01

MARTIN
(PSE)

Alteração dos processos e instituições de
controlo orçamental (nº18 da resolução
aprov. na sessão de Dez/2000)

AFCO (F) 12.11.01

von WOGAU
(PPE-DE)

Aplicação da legislação no âmbito dos
serviços financeiros

AFCO (F) 13.11.01

BROK
(PPE-DE)

República Federativa da Jugoslávia:
concessão de assistência macrofinanceira
(alter. Decisão 2001/549/CE)

AFET (P) 13.11.01 C5-0559/01

BROK
(PPE-DE)

Bósnia-Herzegovina: concessão de
assistência macrofinanceira (alter.
Decisão 1999/325/CE)

AFET (P) 13.11.01 C5-0558/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Decisão do Conselho relativa à criação de
uma unidade EUROJUST

BUDG (P) 06.11.01 C5-0396/00

RÜBIG
(PPE-DE)

Luta contra a SIDA, a tuberculose e o
paludismo : fundo mundial, contributo da
Comunidade

BUDG (P) 12.11.01 C5-0520/01

STENMARCK
(PPE-DE)

Regras comuns no domínio da segurança
aérea civil

BUDG (P) 12.11.01 C5-0481/01

McCARTIN
(PPE-DE)

Recursos genéticos na agricultura:
conservação, recolha e utilização (modif.
do Regul.(CE) nº 1258/1999)

BUDG (P) 21.11.01 C5-0581/01

NARANJO
ESCOBAR
(PPE-DE)

Programa de acção relativo à cooperação
administrativa: domínios das fronteiras
externas, dos vistos, do asilo e da imig

BUDG (P) 21.11.01 C5-0553/01

Grupo
PSE

Reconversão de terras actualmente
consagradas às culturas arvenses para a
produção animal extensiva em Portugal

BUDG (P) 21.11.01 C5-0512/01

Grupo
PPE-DE

Ano Europeu da Educação pelo Desporto
2004

BUDG (P) 21.11.01 C5-0497/01

FÄRM
(PSE)

República Federativa da Jugoslávia:
concessão de assistência macrofinanceira
(alter. Decisão 2001/549/CE)

BUDG (F) 12.11.01 C5-0559/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

FÄRM
(PSE)

Bósnia-Herzegovina: concessão de
assistência macrofinanceira (alter.
Decisão 1999/325/CE)

BUDG (F) 12.11.01 C5-0558/01

THEATO
(PPE-DE)

Decisão do Conselho relativa à criação de
uma unidade EUROJUST

CONT (P) 06.11.01 C5-0396/00

BLAK
(PSE)

Quitação 2000: 6º, 7º e 8º Fundos
Europeus de Desenvolvimento,
Comunicação

CONT (F) 06.11.01 C5-0209/01

MORGAN
(PSE)

Quitação 2000: orçamento geral CE,
outras secções, quitação 96,97,98,99:
CES

CONT (F) 06.11.01 C4-0197/97
C4-0353/98
C5-0008/99
C5-0312/00
C5-0239/01
C5-0240/01
C5-0241/01
C5-0242/01
C5-0243/01
C5-0244/01

STAES
(VERTS/ALE)

Quitação 2000: agências descentralizadas
(FEACVT, CEDEFOP, Kosovo)

CONT (F) 06.11.01

GARGANI
(PPE-DE)

Capital Europeia da Cultura CULT (F) 21.11.01

Grupo
PSE

Alteração do Regulamento (CE) nº
1659/98 relativo à cooperação
descentralizada

DEVE (F) 27.11.01 C5-0509/01

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Acordo Europeu CE/Hungria: aplicação
das regras da concorrência (revogação da
Decisão 2/96)

ECON (P) 21.11.01

FLEMMING
(PPE-DE)

Orientações comunitárias para o
desenvolvimento da rede transeuropeia de
transportes (Decisão nº 1692/96/CE)

ENVI (P) 06.11.01 C5-0478/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PSE

Promoção das vendas no mercado
interno: protecção dos consumidores,
obrigações

ENVI (P) 06.11.01 C5-0475/01

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

Florestas: protecção contra a poluição
atmosférica (modif. do Regul. (CEE) nº
3528/86)

ENVI (F) 20.11.01 C5-0551/01

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

Florestas: protecção contra os incêndios,
prorrogação a 2001 (modif. Regulamento
2158/92/CEE)

ENVI (F) 20.11.01 C5-0552/01

Grupo
PPE-DE

Poluição do ar: emissões de CO2,
consumo dos veículos N1 (modif. das
Directivas 70/156/CEE e 80/1268/CEE)

ENVI (F) 20.11.01 C5-0516/01

McNALLY
(PSE)

Quitação 2000: orçamento CECA ITRE (P) 22.11.01

Grupo
PPE-DE

Segurança rodoviária: protecção dos
peões, compromisso da indústria
automóvel europeia.

ITRE (P) 22.11.01 C5-0537/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Acordo Europeu CE/Hungria: aplicação
das regras da concorrência (revogação da
Decisão 2/96)

ITRE (F) 22.11.01

Grupo
GUE/NGL

Convenção Conjunta sobre a Segurança
da Gestão do Combustível Irradiado e dos
Resíduos Radioactivos (EURATOM)

ITRE (F) 22.11.01 C5-0567/01

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Programa de acção para a realização do
céu único europeu

JURI (P) 06.11.01 C5-0480/01

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Prestação de serviços de navegação aérea
no céu único europeu

JURI (P) 06.11.01 C5-0482/01
C5-0483/01
C5-0484/01

WUERMELING
(PPE-DE)

Nacionais de países terceiros: entrada e
residência para efeitos de trabalho
assalariado e exercício de act. Econ.

JURI (P) 06.11.01 C5-0447/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Pedido de levantamento da imunidade do
Deputado PASQUA

JURI (F) 06.11.01 IMM012202
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Pedido de levantamento da imunidade do
Deputado Marchiani

JURI (F) 06.11.01 IMM012203

WUERMELING
(PPE-DE)

Adubos JURI (F) 06.11.01 C5-0427/01

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Segurança rodoviária: recepção dos
veículos a motor com duas ou três rodas
(modif. directiva 92/61/CEE)

JURI (F) 21.11.01 C5-0012/99

CASHMAN
(PSE)

Informação e comunicação: quadro de
cooperação interinstitucional e com os
Estados-Membros

LIBE (P) 21.11.01 C5-0465/01

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Rede de pontos de contacto relativa a
pessoas responsáveis por genocídios,
crimes contra a humanidade e de guerra

LIBE (F) 21.11.01 C5-0499/01

KLAMT
(PPE)

Programa de acção relativo à cooperação
administrativa: domínios das fronteiras
externas, dos vistos, do asilo e da imig

LIBE (F) 21.11.01 C5-0553/01

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Asilo: concessão do estatuto de
refugiado, normas mínimas

LIBE (F) 21.11.01 C5-0573/01

von BÖTTICHER
(PPE-DE)

Schengen: processo de modificação do
artigo 40, nºs 1 e 7. Iniciativa da Bélgica,
Espanha e

LIBE (F) 21.11.01 C5-0563/01

BRADBOURN
(PPE-DE)

Orientações comunitárias para o
desenvolvimento da rede transeuropeia de
transportes (Decisão nº 1692/96/CE)

RETT (F) 20.11.01 C5-0478/01

FAVA
(PSE)

Programa de acção para a realização do
céu único europeu

RETT (F) 20.11.01 C5-0480/01

FOSTER
(PPE-DE)

Regras comuns no domínio da segurança
aérea civil

RETT (F) 20.11.01 C5-0481/01

HEDKVIST
PETERSEN
(PSE)

Segurança rodoviária: protecção dos
peões, compromisso da indústria
automóvel europeia.

RETT (F) 20.11.01 C5-0537/01

MARKOV
(GUE/NGL)

Harmonização de determinadas
disposições em matéria social no domínio
dos transportes rodoviários

RETT (F) 20.11.01 C5-0485/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Prestação de serviços de navegação aérea
no céu único europeu

RETT (F) 20.11.01 C5-0482/01
C5-0483/01
C5-0484/01

SCALLON
(PPE-DE)

Acordo INTERBUS: transporte
internacional ocasional de passageiros em
autocarro

RETT (F) 20.11.01

SOMMER
(PPE-DE)

Alargamento: impacto nas regiões que
fazem fronteira com os países candidatos
- acção comunitária em favor das regiões
froteiriças

RETT (F) 20.11.01 C5-0599/01
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Documento de trabalho dos serviços da Comissão: "Juventude para a
Europa" e "Serviço voluntário europeu" - relatório de avaliação

BUDG
CONT
EMPL
CULT

SEC (01) 1621
final

Recomendação da Comissão para recomendação do Conselho
relativa à execução das políticas de emprego dos Estados-membros

CULT
ECON
FEMM
ITRE
EMPL

COM (01) 512
final

 Livro Verde sobre a defesa do consumidor na União Europeia ENVI
JURI

COM (01) 531
final

Relatório da Comissão: 12º relatório anual sobre os Fundos
estruturais (2000)

BUDG
CONT
EMPL
FEMM
PECH
RETT

COM (01) 539
final

Relatório anual da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre os resultados dos programas de orientação plurianuais para as
frotas de pesca no final de 2000

PECH COM (01) 541
final

Relatório da Comissão relativo à ingestão de aditivos alimentares no
âmbito do regime alimentar na União Europeia

ENVI COM (01) 542
final

Relatório sobre o Fundo Internacional para a Irlanda os termos do
disposto no artigo 5º do Regulamento (CE) nº 214/2000 do Conselho
[SEC(2001)1579]

BUDG
CONT
RETT

COM (01) 548
final

Comunicaçao da Comissão: a Dimensão Regional do Espaço
Europeu da Investigação

ITRE
RETT

COM (01) 549
final

30 relatório financeiro relativo ao Fundo Europeu de Orientação e de
Garantia Agrícola FEOGA, secção Garantia - exercício de 2000

AGRI
BUDG
CONT

COM (01) 552
final
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

171/2001
Declaração do Conselho da União Europeia sobre o Médio Oriente

Luxemburgo, 29 de Outubro de 2001

Por ocasião do 10.º aniversário da Conferência de Madrid, a União Europeia julga necessário relembrar a sua
convicção de que só no quadro do "processo de paz", tal como laboriosamente construído ao longo das
negociações e acordos entre as diferentes partes, se pode nutrir razoável esperança de pôr termo a um
conflito que, a prolongar-se, virá certamente agravar o sofrimento das populações afectadas.

No Próximo Oriente, a situação degrada-se continuamente. A violência chegou, nestes últimos dias, a um
nível que desde há anos se não registava. A desconfiança, o medo e o ressentimento levam à radicalização
dos espíritos. A falta de perspectiva política fomenta o prolongar dos confrontos e joga a favor dos
extremistas.

A União Europeia apela aos Israelitas e Palestinianos para que regressem de imediato à via da negociação,
sem pré-requisitos nem condições, enquanto ainda é tempo, com base nas recomendações do Relatório
Mitchell e do Plano Tenet. A União pede às autoridades israelitas que concluam o processo de retirada
imediata das suas forças da zona sob administração palestiniana exclusiva (a chamada zona A). Pede à
Autoridade Palestiniana que envide todos os esforços para capturar os responsáveis por actos violentos
contra Israel.

No âmbito do processo de paz foram já cumpridas numerosas etapas, apesar de todo o tipo de dificuldades e
obstáculos, e constituído assim um acervo que importa preservar e, mais do que isso, levar a bom termo, em
particular no que se refere:

� aos princípios da Conferência de Madrid, nomeadamente o princípio da terra em troca da paz,
� às Resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
� aos acordos assinados pelas partes, dos quais decorreram resultados concretos no terreno, e os

progressos registados nas negociações precedentes.

Dadas as actuais circunstâncias, a União Europeia solicita a ambas as partes que envidem máximos esforços
� nos domínios político, da segurança, económico e social � para  retomarem a via das negociações, sem pré-
-condições e tendo como objectivo dar satisfação às legítimas expectativas resultantes da Conferência de
Madrid de 1991 para os povos da região:

� para os Palestinianos, a constituição de um Estado viável e democrático e o termo da ocupação dos
seus territórios

� para os Israelitas, o direito de viver em paz e segurança dentro de fronteiras internacionalmente
reconhecidas.
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A União Europeia recorda igualmente que a procura de uma paz global e duradoura na região passa pela
devida tomada em consideração das vertentes israelo-síria e israelo-libanesa do conflito, cuja resolução deve
ser inspirada em idênticos princípios.

A procura da paz incumbe prioritariamente às próprias partes, através da negociação de todos os elementos
que integram o Estatuto Definitivo, nela se englobando igualmente a perspectiva de uma solução justa e
viável para as questões particularmente complexas de Jerusalém e dos refugiados, bem como um apoio
económico à população palestiniana. A União Europeia reitera, em estreita colaboração com os Estados
Unidos da América e os restantes parceiros implicados, a sua disponibilidade para cooperar na via de uma
resolução definitiva do conflito.

_______________

172/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as próximas eleições legislativas na Nicarágua

Bruxelas, 31 de Outubro de 2001

Conforme afirmou na sua declaração de 8 de Maio de 2001, a União Europeia acompanha com o maior
interesse os preparativos das próximas eleições legislativas que se realizarão na Nicarágua em
4 de Novembro.

A pedido do Governo da República da Nicarágua, a UE desenvolveu um esforço assinalável no sentido de
enviar uma missão de observação eleitoral em grande escala para acompanhar todas as etapas do processo
eleitoral.

A UE considera encorajador que os preparativos para as eleições estejam, segundo parece, a desenrolar-se de
forma satisfatória, apesar de alguns problemas de ordem técnica. A UE espera que as eleições legislativas
de 4 de Novembro decorram em conformidade com a legislação em vigor e num clima de total transparência,
liberdade e segurança. O futuro governo deverá ser o resultado da vontade popular livremente expressa nas
urnas.

A UE preconiza que, após as eleições, seja devidamente empreendido um processo de transferência de
poderes, o qual terminará em Janeiro de 2002, nos termos das disposições constitucionais, com a investidura
dos novos Presidente e Vice-Presidente da República.

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

_______________
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173/2001
Declaração da Presidência em nome da União Europeia,

dos países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, de Chipre e Malta, países
também associados, e ainda do Liechtenstein e da Noruega, países da EFTA membros do Espaço

Económico Europeu, sobre as medidas restritivas
contra a República Federativa da Jugoslávia

Bruxelas, 31 de Outubro de 2001

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre e Malta, países também
associados, e ainda o Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu,
declaram partilhar os objectivos da posição comum 2001/719/PESC sobre medidas restritivas contra a
República Federativa de Jugoslávia, tal como foram definidos pelo Conselho da União Europeia em
8 de Outubro de 2001 com base no artigo 15.º do Tratado da União Europeia, e assegurarão que as
respectivas políticas nacionais se coadunem com a referida posição comum.

A União Europeia toma nota deste compromisso, que saúda.

_______________

174/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Kossovo

Bruxelas, 6 de Novembro 2001

A União Europeia congratula-se com o apelo que o Presidente da República Federativa da Jugoslávia, V.
KOSTUNICA, dirigiu em 3 de Novembro de 2001 aos Sérvios do Kossovo, convidando-os a participar no
escrutínio a realizar em 17 de Novembro no Kossovo. A União Europeia tem salientado sempre a
importância da participação de todas as comunidades do Kossovo no escrutínio, a fim de que possam ficar
representadas nas novas instituições provisórias democráticas e contribuir para o estabelecimento de uma
sociedade verdadeiramente democrática e multi-étnica.

Além disso, a União Europeia congratula-se também com o "Documento Conjunto MINUK-RFJ" assinado
em 5 de Novembro de 2001 entre a Missão de Administração Provisória das Nações Unidas no Kossovo
(MINUK) e as autoridades da República Federativa da Jugoslávia, relativo à cooperação nas questões de
interesse comum entre a Missão e as futuras autoridades eleitas do Kossovo, por um lado, e as autoridades de
Belgrado, por outro, no âmbito da Resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

_______________
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175/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre as eleições na Nicarágua
Bruxelas, 9 Novembro 2001

A União Europeia felicita o povo nicaraguense e os partidos políticos pela maturidade democrática de que
deram mostras aquando das eleições presidenciais de 4 de Novembro, em que se registou uma participação
em massa. No entender da missão de observação eleitoral da UE e dos demais observadores internacionais,
estas eleições, apesar de alguns pequenos problemas, foram livres e transparentes e decorreram num clima de
ordem e serenidade.

A União Europeia felicita S. Exa. o Senhor Enrique Bolaños por ocasião da sua eleição para a
Presidência da República da Nicarágua e transmite-lhe os seus mais sinceros votos de sucesso no
desempenho da alta missão que lhe cabe à frente do seu país.

A União Europeia aprecia o gesto de Daniel Ortega, que aceitou a sua derrota e declarou que exercerá uma
oposição crítica mas construtiva.

A União Europeia convida o Presidente Bolaños e o Governo da Nicarágua a tomarem todas as medidas
necessárias para enfrentar os problemas nos domínios da boa governação e da erradicação da corrupção
enquanto condições sine qua non para o desenvolvimento do país.

A União Europeia continuará a apoiar a Nicarágua e o Presidente Bolaños, que deverá enfrentar importantes
desafios tais como a luta contra a pobreza, o diálogo político interno, a reconciliação nacional e o
relançamento do processo de integração regional.

A União Europeia está convicta de que o novo Presidente porá em prática as iniciativas prometidas no que
respeita à reforma da lei eleitoral e à despolitização do Conselho Supremo Eleitoral.

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

_______________
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LEGENDAS

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

Parlamento Europeu à posição comum do Conselho

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

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

ACOMPANHAMENTO DOS
TRABALHOS

DO PARLAMENTO EUROPEU
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PERÍODO DE SESSÕES DE 22 A 25 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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le globe en séance
Réforme du Conseil

4ème Conférence interministérielle de
l�OMC : Etat d�avancement de la préparation

Conférence de Marrakech sur le changement
climatique : stratégie de l�UE

Turquie : progrès en vue de l�adhésion � Aide financière

Chine : adhésion à l�OMC
Sénégal : accords de pêche

Territoire douanier distinct du Taipei chinois :
adhésion à l�OMC

Tunnel du Mont-Blanc: réouverture �
déclaration de la Commission

Tchernobyl:contribution pour la réalisation d�un massif
de protection

Mer Baltique : projets environnmentaux dans la partie russe de
son bassin

Sécurité des transports aériens et des sites
industriels, y compris les centrales
nucléaires : déclaration de la Commission

Conseil Européen de Gand

Projet de budget général de l�UE  pour 2002
Projet de budget opérationnel CECA pour 2002

Madagascar : accords de pêche

Modification de la durée des interruptions de la session
Séance  plénière à Bruxelles le 17/11/2001
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A m e nde m e nts  lé g is la tifs  -  C o dé c is io n  - s e s s io n  de  O c to bre  I I  2 0 0 1

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

A 5 - 0 3 3 5 - 2 0 0 1   M igué le z  R a m o s
2 0 0 1 /0 0 4 6   R E T T

A 5 - 0 3 2 7 /2 0 0 1   V a t a n e n
2 0 0 1 /0 0 2 6   R E T T

A 5 - 0 3 1 7 /2 0 0 1   Ja c k so n
2 0 0 1 /0 1 3 9   E N V I

A 5 - 0 3 2 1 /2 0 0 1   K o r h o la
2 0 0 0 /0 3 3 1   E N V I

A 5 - 0 3 5 8 /2 0 0 1   H a ut a la
2 0 0 0 /0 1 4 2   F E M M

A 5 - 0 3 1 9 /2 0 0 1   Je n se n
2 0 0 0 /0 1 9 5   E M P L

A 5 - 0 3 2 0 /2 0 0 1   T h o r n in g- Sc h m id t
1 9 9 2 /0 4 4 9   E M P L

A 5 - 0 3 2 5 /2 0 0 1   G h ila r do t t i
1 9 9 8 /0 3 1 5   E M P L

A 5 - 0 3 2 4 /2 0 0 1   Sc h m id t
1 9 9 8 /0 2 4 2   E C O N

A 5 - 0 3 2 4 /2 0 0 1   Sc h m id t
1 9 9 8 /0 2 4 3   E C O N

c o m m P A R L  
A m .  dé p o sé s e n  sé a n c e

P E : n o m br e  a bso lu  de s a m .  a do p t é s e n  sé a n c e G r .  P o l. :  n o m br e  a bso lu  de s a m .  a do p t é s e n  sé a n c e
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i fs  -  C o n s u l t a t i o n  -  s e s s i o n  d e  O c t o b r e  I I  2 0 0 1

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

A 5 - 0 3 1 6 /2 0 0 1   A t t w o o ll
2 0 0 1 /0 1 2 8   P E C H

A 5 - 0 3 1 6 /2 0 0 1   A t t w o o ll
2 0 0 1 /0 1 2 9   P E C H

A 5 - 0 3 1 5 /2 0 0 1   F r a ga  E s t é v e z
2 0 0 1 /0 1 6 1   P E C H

A 5 - 0 3 4 0 /2 0 0 1   A d a m
2 0 0 1 /0 1 0 3   A G R I

A 5 - 0 3 6 0 /2 0 0 1   W e ile r
2 0 0 1 /0 2 0 8   E M P L

A 5 - 0 3 3 3 /2 0 0 1   v o n  B o e t t ic h e r
2 0 0 1 /0 8 1 8   L I B E

A 5 - 0 3 3 3 /2 0 0 1   v o n  B o e t t ic h e r
2 0 0 1 /0 8 1 9   L I B E

A 5 - 0 3 3 9 /2 0 0 1   v o n  B o e t t ic h e r
2 0 0 1 /0 1 0 9   L I B E

A 5 - 0 3 4 5 /2 0 0 1   V ir r a n k o s k i
2 0 0 1 /0 1 1 3   B U D G

A 5 - 0 3 3 8 /2 0 0 1   L a m a s s o u r e
2 0 0 1 /0 0 9 7   A F E T

c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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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;
ComPARL=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;

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

L= base legal;
����=Carta dos Direitos
Fundamentais;
 ΑΩ= aspectos temporais;
 €= incidências financeiras;
 <<<<=>>>>=comitologia;
 i-PE= direito de
informação do Parlamento;
 [X] =luta anti-fraude
ε.a =outros aspectos;
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Actividade legislativa

Processos legislativos em curso

Dossier Votação em sessão AmLEG: repartição por
Natureza Objectivo

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a incentivos
comunitários no domínio do emprego

ComPARL: EMPL
Relator: Anne Elisabet Jensen
ref. dossier: 2000/0195
doc./sessão : A5-0319/2001
processo/etapa: COD ***II

decisão: posição comum modificada
data: 23/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Diamantopoulou 23/10/01

 Σ amLEG :  14
Σ amLEG/comPARL: 14
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preâmb 0
Objecto 1
Def 0
Oblig 7
Exec 2
Proced 0
Medidas 4
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 2
i-PE 1
[X] 0
ε.a 10

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às
prescrições mínimas de segurança e saúde respeitantes à exposição
dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (vibrações)
(décima sexta directiva especial na acepção do n.º 1 do artigo 16.º da
Directiva 89/391/CEE)

ComPARL: EMPL
Relator: Helle Thorning-Schmidt
ref. dossier: 1992/0449
doc./sessão : A5-0320/2001
processo/etapa: COD ***II

decisão: posição comum modificada
data: 23/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Diamantopoulou 23/10/01

 Σ amLEG :  6
Σ amLEG/comPARL: 7
Σ amLEG/GrPOL: 1

Título 0
Preâmb 1
Objecto 1
Def 0
Oblig 2
Exec 0
Proced 2
Medidas 0
Transit 1
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 1
€ 0
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 5
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Dossier Votação em sessão AmLEG: repartição por
Natureza Objectivo

Directiva 85/611/CEE do Conselho que coordena as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas
respeitantes a alguns organismos de investimento colectivo em
valores mobiliários (OICVM) com vista a regulamentar as
sociedades de gestão e os prospectos simplificados

ComPARL: ECON
Relator: Olle Schmidt
ref. dossier: 1998/0242
doc./sessão : A5-0324/2001
processo/etapa: COD ***II

decisão: posição comum modificada
data: 23/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Bolkestein 22/10/01

 Σ amLEG :  1
Σ amLEG/comPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preâmb 0
Objecto 1
Def 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 0
Medidas 0
Transit 0
Ann 0

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

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 85/611/CEE do Conselho que coordena as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns
organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
(OICVM) no que diz respeito aos investimentos dos OICVM

ComPARL: ECON
Relator: Olle Schmidt
ref.dossier: 1998/0243
doc./sessão : A5-0324/2001
processo/etapa: COD ***II

decisão: posição comum modificada
data: 23/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Bolkestein 22/10/01

 Σ amLEG :  2
Σ amLEG/comPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 1

Título 0
Preâmb 0
Objecto 1
Def 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 0
Medidas 0
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 0
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Dossier Votação em sessão AmLEG: repartição por
Natureza Objectivo

directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às
prescrições mínimas de segurança e saúde respeitantes à exposição
dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (vibrações)
(décima sexta directiva especial na acepção do n.º 1 do artigo 16.º da
Directiva 89/391/CEE)

ComPARL: EMPL
Relator: Fiorella Ghilardotti
ref.dossier: 1998/0315
doc./sessão : A5-0325/2001
processo/etapa: COD ***II

decisão: posição comum modificada
data: 23/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Diamantopoulou 23/10/01

 Σ amLEG :  16
Σ amLEG/comPARL: 13
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preâmb 2
Objecto 3
Def 0
Oblig 4
Exec 0
Proced 0
Medidas 4
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 13

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece
normas e procedimentos harmonizados para a segurança das
operações de carga e descarga de navios graneleiros

ComPARL: RETT
Relator: Rijk van Dam
ref.dossier: 2000/0121
doc./sessão : A5-0326/2001
processo/etapa: COD ***II

decisão: posição comum aprovada
data: 25/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Lamy 24/10/01

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

posição comum aprovada

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 76/207/CEE do Conselho relativa à concretização do
princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres
no que se refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção
profissionais e às condições de trabalho

ComPARL: FEMM
Relator: Heidi Anneli Hautala
ref.dossier: 2000/0142
doc./sessão : A5-0358/2001
processo/etapa: COD ***II

decisão: posição comum modificada
data: 24/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Diamantopoulou 23/10/01

Patten 24/10/01

 Σ amLEG :  15
Σ amLEG/comPARL: 15
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preâmb 2
Objecto 1
Def 3
Oblig 1
Exec 1
Proced 1
Medidas 6
Transit 0
Ann 0

L 0
� 2
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 13
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Dossier Votação em sessão AmLEG: repartição por
Natureza Objectivo

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece
um programa de acção comunitário para a promoção das
organizações não governamentais com actividades
essencialmente no domínio da protecção do ambiente

ComPARL: ENVI
Relator: Caroline F. Jackson
ref.dossier: 2001/0139
doc./sessão : A5-0317/2001
processo/etapa: COD ***I

decisão: prop. legisl. modif.
data: 23/10/01

Conselho: sem debate
Comissão: sem debate

 Σ amLEG :  24
Σ amLEG/comPARL: 24
Σ amLEG/GrPOL: 3

Título 0
Preâmb 1
Objecto 7
Def 0
Oblig 4
Exec 3
Proced 2
Medidas 4
Transit 0
Ann 3

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 5
<=> 0
i-PE 5
[X] 1
ε.a 13

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que prevê a
participação do público na elaboração de certos planos e programas
relativos ao ambiente e que altera as Directivas do Conselho
85/337/CEE e 96/61/CE  

ComPARL: ENVI
Relator: Eija-Riitta Anneli Korhola
ref.dossier: 2000/0331
doc./sessão : A5-0321/2001
processo/etapa: COD ***I

decisão: prop. legisl. modif.
data: 23/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Bolkestein 22/10/01

 Σ amLEG :  29
Σ amLEG/comPARL: 29
Σ amLEG/GrPOL: 6

Título 0
Preâmb 8
Objecto 16
Def 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 0
Medidas 0
Transit 0
Ann 5

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 29

Directiva  do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às
formalidades de declaração exigidas dos navios à chegada e à partida
de portos comunitários

ComPARL: RETT
Relator: Ari Vatanen
ref.dossier: 2001/0026
doc./sessão : A5-0327/2001
processo/etapa: COD ***I

decisão: prop. legisl. modif.
data: 25/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Lamy 24/10/01

 Σ amLEG :  9
Σ amLEG/comPARL: 9
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 1
Preâmb 0
Objecto 2
Def 1
Oblig 0
Exec 2
Proced 0
Medidas 1
Transit 0
Ann 2

L 0
� 0
ΑΩ- 1
€ 0
<=> 1
i-PE 0
[X] 0
ε.a 7
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Dossier Votação em sessão AmLEG: repartição por
Natureza Objectivo

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
instituição de uma Nomenclatura das Unidades Territoriais
Estatísticas (NUTS) comum

ComPARL: RETT
Relator: Rosa Miguélez Ramos
ref.dossier: 2001/0046
doc./sessão : A5-0335/2001
processo/etapa: COD ***I

decisão: prop. legisl. modif.
data: 24/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Solbes Mira 23/10/01

 Σ amLEG :  11
Σ amLEG/comPARL: 11
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preâmb 3
Objecto 0
Def 2
Oblig 2
Exec 0
Proced 2
Medidas 0
Transit 0
Ann 2

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 9

Regulamento do Conselho respeitante à celebração de dois acordos
sob forma de trocas de cartas relativos à prorrogação do protocolo
que fixa, para o período compreendido entre 1 de Maio de 2001 e 31
de Julho de 2001 e o período compreendido entre 1 de Agosto de
2001 e 31 de Dezembro de 2001, as possibilidades de pesca e a
contrapartida financeira previstas no acordo entre a Comunidade
Económica Europeia e o Governo da República do Senegal
respeitante à pesca ao largo da costa senegalesa   

ComPARL: PECH
Relator: Pat the Cope Gallagher
ref.dossier: 2001/0168
doc./sessão : A5-0314/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: prop. legisl. aprovada
data: 25/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Fischler 25/10/01

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

prop. legisl. aprovada
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Dossier Votação em sessão AmLEG: repartição por
Natureza Objectivo

Regulamento do Conselho respeitante à celebração do protocolo que
fixa, para o período compreendido entre 21 de Maio de 2001 e 20 de
Maio de 2004, as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira
previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a
República Democrática de Madagáscar relativo à pesca ao largo de
Madagáscar

ComPARL: PECH
Relator: Carmen Fraga Estévez
ref.dossier: 2001/0161
doc./sessão : A5-0315/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: prop. legisl. modif.
data: 25/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  3
Σ amLEG/comPARL: 3
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preâmb 0
Objecto 0
Def 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 3
Medidas 0
Transit 0
Ann 0

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

Decisão do Conselho que altera a Decisão 97/413/CE do Conselho
relativa aos objectivos e às normas de execução para a reestruturação
do sector das pescas da Comunidade, no período compreendido entre
1 de Janeiro de 1997 e 31 de Dezembro de 2001, a fim de alcançar,
numa base sustentável, o equilíbrio entre os recursos e a sua
exploração

ComPARL: PECH
Relator: Elspeth Attwooll
ref.dossier: 2001/0128
doc./sessão : A5-0316/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: prop. legisl. modif.
data: 25/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  3
Σ amLEG/comPARL: 3
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preâmb 1
Objecto 0
Def 2
Oblig 0
Exec 0
Proced 0
Medidas 0
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 3
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Dossier Votação em sessão AmLEG: repartição por
Natureza Objectivo

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE)
nº 2792/1999 do Conselho que define os critérios e condições das
acções estruturais no sector das pescas

ComPARL: PECH
Relator: Elspeth Attwooll
ref. dossier: 2001/0129
doc./sessão : A5-0316/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: prop. legisl. modif.
data: 25/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  7
Σ amLEG/comPARL: 7
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preâmb 1
Objecto 0
Def 2
Oblig 3
Exec 0
Proced 0
Medidas 1
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 6

Iniciativa do Reino da Bélgica e do Reino da Suécia tendo em
vista a aprovação de um regulamento do Conselho relativo ao
desenvolvimento da segunda geração do Sistema de
Informação de Schengen (SIS II)

ComPARL: LIBE
Relator: Christian Ulrik von Boetticher
ref.dossier: 2001/0818
doc./sessão : A5-0333/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: ini-modificada
data: 23/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Vitorino 22/10/01

 Σ amLEG :  3
Σ amLEG/comPARL: 6
Σ amLEG/GrPOL: 3

Título 0
Preâmb 1
Objecto 1
Def 0
Oblig 0
Exec 3
Proced 1
Medidas 0
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 3
i-PE 1
[X] 0
ε.a 1
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Dossier Votação em sessão AmLEG: repartição por
Natureza Objectivo

Iniciativa do Reino da Bélgica e do Reino da Suécia tendo em
vista a aprovação de um regulamento do Conselho relativo ao
desenvolvimento da segunda geração do Sistema de
Informação de Schengen (SIS II)

ComPARL: LIBE
Relator: Christian Ulrik von Boetticher
ref.dossier: 2001/0819
doc./sessão : A5-0333/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: ini-modificada
data: 23/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Vitorino 22/10/01

 Σ amLEG :  1
Σ amLEG/comPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preâmb 1
Objecto 0
Def 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 0
Medidas 0
Transit 0
Ann 0

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

Regulamento do Conselho relativo à assistência financeira de
pré-adesão a favor da Turquia

ComPARL: AFET
Relator: Alain Lamassoure
ref.dossier: 2001/0097
doc./sessão : A5-0338/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: prop. legisl. modif.
data: 25/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Verheugen 24/10/01

 Σ amLEG :  15
Σ amLEG/comPARL: 15
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preâmb 8
Objecto 1
Def 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 2
Medidas 4
Transit 0
Ann 0

L 0
� 1
ΑΩ- 0
€ 3
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 10
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Dossier Votação em sessão AmLEG: repartição por
Natureza Objectivo

Regulamento do Conselho que cria um quadro geral para as
actividades comunitárias destinadas a facilitar o progresso do espaço
judiciário europeu em matéria civil

ComPARL: LIBE
Relator: Christian Ulrik von Boetticher
ref.dossier: 2001/0109
doc./sessão : A5-0339/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: prop. legisl. modif.
data: 23/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Vitorino 22/10/01

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

Título 0
Preâmb 3
Objecto 1
Def 1
Oblig 1
Exec 0
Proced 0
Medidas 0
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 2
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 4

Regulamento do Conselho que estabelece a organização
comum de mercado no sector das carnes de ovino e caprino

ComPARL: AGRI
Relator: Gordon J. Adam
ref.dossier: 2001/0103
doc./sessão : A5-0340/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: prop. legisl. modif.
data: 25/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  39
Σ amLEG/comPARL: 40
Σ amLEG/GrPOL: 1

Título 0
Preâmb 8
Objecto 6
Def 1
Oblig 3
Exec 5
Proced 7
Medidas 10
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 2
€ 7
<=> 2
i-PE 3
[X] 0
ε.a 26

Decisão do Conselho relativa a uma segunda contribuição da
Comunidade Europeia para o Banco Europeu para a Reconstrução e
o Desenvolvimento, destinada ao Fundo de Protecção de Chernobil   

ComPARL: BUDG
Relator: Kyösti Tapio Virrankoski
ref.dossier: 2001/0113
doc./sessão : A5-0345/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: prop. legisl. modif.
data: 24/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Solbes Mira 23/10/01

 Σ amLEG :  2
Σ amLEG/comPARL: 2
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preâmb 2
Objecto 0
Def 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 0
Medidas 0
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 0
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Dossier Votação em sessão AmLEG: repartição por
Natureza Objectivo

Nomeação de nove membros do Tribunal de Contas  (Sr. Jean-
François BERNICOT � FR, Sr. David BOSTOCK � EN,  Sr.
François COLLING � L,  Sr. Maarten B. ENGWIRDA � NL,
Sr. Morten LEVYSOHN �DA, Sra. Hedda VON WEDEL �
DE,  Sr. Ioannis SARMAS � EL, Sr. Hubert WEBER � A,  Sr.
Lars TOBISSON � SV)

ComPARL: CONT
Relator: Diemut R. Theato
ref.dossier: 2001/0808, 2001/0809, 2001/0810, 2001/0811,

2001/0812, 2001/0813, 2001/0814, 2001/0815,
2001/0816

doc./sessão : A5-0346/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: prop. legisl. aprovada
data: 23/10/01

Conselho: sem debate
Comissão: sem debate

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

prop. legisl. aprovada

Decisão do Conselho relativa à concessão de uma garantia da
CE ao Banco Europeu de Investimento em caso de perdas
resultantes de um empréstimo especial destinado a projectos
ambientais seleccionados na bacia russa do Mar Báltico, no
âmbito da Dimensão Setentrional

ComPARL: BUDG
Relator: Esko Olavi Seppänen
ref.dossier: 2001/0121
doc./sessão : A5-0350/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: prop. legisl. aprovada
data: 24/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Solbes Mira 23/10/01

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

prop. legisl. aprovada
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Dossier Votação em sessão AmLEG: repartição por
Natureza Objectivo

Decisão do Conselho que altera a Decisão 1999/733/CE do
Conselho relativa à concessão de assistência macrofinanceira
suplementar à Antiga República Jugoslava da Macedónia

ComPARL: BUDG
Relator: Göran Färm
ref.dossier: 2001/0213
doc./sessão : A5-0353/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: reenvio
data: 22/10/01

Conselho: �/�
Comissão: �/�

 Σ amLEG :  nada
Σ amLEG/comPARL: nada
Σ amLEG/GrPOL: nada

novo envio a  ComPARL

Decisão do Conselho relativa às Orientações para as Políticas
de Emprego dos Estados-Membros em 2002

ComPARL: EMPL
Relator: Barbara Weiler
ref.dossier: 2001/0208
doc./sessão : A5-0360/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: prop. legisl. modif.
data: 24/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Diamantopoulou 23/10/01

 Σ amLEG :  1
Σ amLEG/comPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

Título 0
Preâmb 1
Objecto 0
Def 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 0
Medidas 0
Transit 0
Ann 0

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

Decisão do Conselho que define a posição da Comunidade, no
âmbito da Conferência Ministerial estabelecida pelo Acordo
que institui a Organização Mundial do Comércio, no que
respeita à adesão da República Popular da China à
Organização Mundial do Comércio

ComPARL: ITRE
Relator: Per Gahrton
ref.dossier: 2001/0218
doc./sessão : A5-0366/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: prop. legisl. aprovada
data: 25/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Lamy 24/10/01

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

prop. legisl. aprovada
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Dossier Votação em sessão AmLEG: repartição por
Natureza Objectivo

Decisão do Conselho que define a posição comunitária no
âmbito da Conferência Ministerial estabelecida pelo Acordo
que institui a Organização Mundial do Comércio, no que
respeita à adesão do Território Aduaneiro Distinto de Taiwan,
Penghu, Kinmen e Matsu (Taipé Chinês) à Organização
Mundial do Comércio

ComPARL: ITRE
Relator: Per Gahrton
ref.dossier: 2001/0216
doc./sessão : A5-0367/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: prop. legisl. aprovada
data: 25/10/01

Conselho: �/�
Comissão: Lamy 24/10/01

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

prop. legisl. aprovada

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 93/42/CEE, tal como foi alterada pela Directiva
2000/70/CE em relação aos dispositivos médicos que integram
derivados estáveis do sangue ou do plasma humanos

ComPARL: ENVI
Relator: commENVI
ref.dossier: 2001/0186
doc./sessão : C5-0382/2001
processo/etapa: COD ***I

decisão: prop. legisl. aprovada
data: 23/10/01

Conselho: sem relatório
Comissão: sem relatório

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

prop. legisl. aprovada
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Dossier Votação em sessão AmLEG: repartição por
Natureza Objectivo

Projecto de decisão do Conselho relativa à protecção do euro
contra a falsificação

ComPARL: LIBE
Relator: commLIBE
ref.dossier: 2001/0804
doc./sessão : C5-0362/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: prop. legisl. aprovada
data: 23/10/01

Conselho: sem relatório
Comissão: sem relatório

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

prop. legisl. aprovada

Decisão do Conselho relativa ao Codex Alimentarius ? ? ?

ComPARL: ENVI
Relator: sem relatório
ref.dossier: 2001/0120
doc./sessão : C5-0310/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: reenvio
data: 22/10/01

Conselho: �/�
Comissão: �/�

 Σ amLEG : nada
Σ amLEG/comPARL: nada
Σ amLEG/GrPOL: nada

novo envio a ComPARL

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) nº
2262/84 que prevê medidas especiais no sector do azeite

ComPARL: AGRI
Relator: commAGRI
ref.dossier: 2001/0181
doc./sessão : C5-0437/2001
processo/etapa: CNS *

decisão: prop. legisl. aprovada
data: 23/10/01

Conselho: sem relatório
Comissão: sem relatório

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

prop. legisl. 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 que estabelece normas de
qualidade e segurança em relação à recolha,
análise, tratamento, armazenamento e
distribuição de sangue humano e de
componentes do sangue e que altera a
Directiva 89/381/CEE do Conselho

Relator: Nisticò
ComPARL: ENVI
ref. dossier: 2000/0323
doc./sessão: A5-0272/2001
processo/etapa: COD ***I
data de adopção: 06/09/01

Título não foi objecto de alt.

Preâmb 43,75%
Objecto50,61%
Def 48,57%
Oblig não foi objecto de alt.
Exec 46,67%
Proced não foi objecto de alt.
Medidas 69,64%
Transit não foi objecto de alt.
Ann 90,00%

L não foi objecto de alt.

� 10,00%
ΑΩ 90,00%
€ não foi objecto de alt.
<=> 10,00%
i-PE não foi objecto de alt.
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 54,18%

Nível global de aceitação
das amLEG:  53,43%

A proposta será  objecto de uma segunda
leitura, não se podendo efectuar
qualquer previsão sobre a posição
comum do Conselho
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier
Estrutura-tipo Assunto

Observações sobre o seguimento do
processo

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

Relator: Blokland
ComPARL: ENVI
ref. dossier: 1999/0010
doc./sessão: A5-0267/2001
processo/etapa: COD ***I
data de adopção: 04/09/01

Título não foi objecto de alt.

Preâmb 90,00%
Objecto36,67%
Def 90,00%
Oblig não foi objecto de alt.
Exec 10,00%
Proced não foi objecto de alt.
Medidas não foi objecto de
alt.
Transit não foi objecto de alt.
Ann 44,64%

L não foi objecto de alt.
� não foi objecto de alt.
ΑΩ 10,00%
€ não foi objecto de alt.
<=> 10,00%
i-PE não foi objecto de alt.
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 48,60%

Nível global de aceitação
das amLEG:  44,46%

A proposta será  objecto de uma segunda
leitura, não se podendo efecturar
qualquer previsão sobre a posição
comum do Conselho

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera pela vigésima quarta vez
a Directiva 76/769/CEE do Conselho relativa
à aproximação das disposições legislativas,
regulamentares e administrativas dos
Estados-Membros respeitantes à limitação da
colocação no mercado e da utilização de
algumas substâncias e preparações perigosas
(éter pentabromodifenílico)

Relator: Ries
ComPARL: ENVI
ref. dossier: 2001/0012
doc./sessão: A5-0271/2001
processo/etapa: COD ***I
data de adopção: 06/09/01

Título   0,00%
Preâmb 30,00%

Objectonão foi objecto de alt.

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 10,00%

L não foi objecto de alt.
� não foi objecto de alt.
ΑΩ não foi objecto de alt.
€ não foi objecto de alt.
<=> não foi objecto de alt.
i-PE não foi objecto de alt.
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 18,75%

Nível global de aceitação
das amLEG:  18,75%

A proposta será  objecto de uma segunda
leitura; a posição comum foi
programada para o mês de Outubro.
A Comissão apresentou a sua proposta
modificada em 28 de Setembro de 2001
doc COM(2001)555
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier
Estrutura-tipo Assunto

Observações sobre o seguimento do
processo

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

Relator: Schmitt
ComPARL: RETT
ref. dossier: 2000/0246
doc./sessão: A5-0279/2001
processo/etapa: COD ***I
data de adopção: 05/09/01

Título não foi objecto de alt.

Preâmb 64,00%
Objecto60,37%
Def 75,00%
Oblig 75,00%
Exec 75,00%
Proced 56,82%
Medidas 55,00%
Transit não foi objecto de alt.
Ann não foi objecto de alt.

L não foi objecto de alt.
� não foi objecto de alt.
ΑΩ 49,00%
€ 65,00%
<=> não foi objecto de alt.
i-PE 53,33%
[X] 75,00%
ε.a 60,46%

Nível global de aceitação
das amLEG:  59,53%

A proposta será  objecto de uma segunda
leitura, não se podendo efectuar
qualquer previsão sobre a posição
comum do Conselho. A adopção do acto
final está prevista para Junho de 2002.

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

Relator: Ojeda Sanz
ComPARL: RETT
ref. dossier: 2001/0048
doc./sessão: A5-0265/2001
processo/etapa: COD ***I
data de adopção: 04/09/01

Título não foi objecto de alt.

Preâmb 90,00%
Objecto50,00%

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 50,00%

L não foi objecto de alt.

� não foi objecto de alt.

ΑΩ não foi objecto de alt.
€ não foi objecto de alt.
<=> não foi objecto de alt.
i-PE não foi objecto de alt.
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 58,00%

Nível global de aceitação
das amLEG:  58,00%

A proposta será  objecto de uma segunda
leitura, não se podendo efectuar
qualquer previsão sobre a posição
comum do Conselho
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier
Estrutura-tipo Assunto

Observações sobre o seguimento do
processo

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

Relator: Menrad
ComPARL: EMPL
ref. dossier: 1989/0219
doc./sessão: A5-0231/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção: 04/09/01

Título não foi objecto de alt.

Preâmb 0,00%
Objecto0,00%
Def 0,00%
Oblig não foi objecto de alt.
Exec 0,00%
Proced não foi objecto de alt.
Medidas não foi objecto de
alt.
Transit não foi objecto de alt.
Ann 0,00%

L 0,00%
� não foi objecto de alt.
ΑΩ não foi objecto de alt.
€ não foi objecto de alt.
<=> 0,00%
i-PE não foi objecto de alt.
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 0,00%

Nível global de aceitação
da amLEG:  0,00%

O Conselho adoptou o acto em 8 de
Outubro de 2001. Não foi aceite
nenhuma das alterações do Parlamento.

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

Relator: Evans
ComPARL: ECON
ref. dossier: 2000/0243
doc./sessão: A5-0229/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção: 06/09/01

Título não foi objecto de alt.

Preâmb 36,67%
Objecto24,42%
Def não foi objecto de alt.
Oblig não foi objecto de alt.
Exec 23,75%
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 65,00%
€ não foi objecto de alt.
<=> 10,00%
i-PE 10,00%
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 25,17%

Nível global de aceitação
das amLEG:  25,45%

Não se pode efectuar qualquer previsão
sobre a adopção do acto pelo Conselho
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier
Estrutura-tipo Assunto

Observações sobre o seguimento do
processo

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

Relator: Andria
ComPARL: ECON
ref. dossier: 2001/0062
doc./sessão: A5-0269/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção: 06/09/01

Título não foi objecto de alt.

Preâmb 40,00%
Objectonão foi objecto de alt.

Def não foi objecto de alt.
Oblig não foi objecto de alt.
Exec 70,00%
Proced 10,00%
Medidas não foi objecto de
alt.
Transit não foi objecto de alt.
Ann não foi objecto de alt.

L não foi objecto de alt.
� não foi objecto de alt.
ΑΩ não foi objecto de alt.
€ não foi objecto de alt.
<=> não foi objecto de alt.
i-PE 40,00%
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 40,00%

Nível global de aceitação
das amLEG:  40,00%

A Comissão tenciona apresentar a sua
posição oralmente perante o Conselho; a
adopção do acto está programada para o
mês de Outubro de 2001

Regulamento do Conselho relativo ao
Estatuto da Sociedade Europeia (SE)

Relator: Mayer
ComPARL: JURI
ref. dossier: 1989/0218
doc./sessão: A5-0243/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção: 04/09/01

Título não foi objecto de alt.

Preâmb 0,00%
Objecto0,00%
Def não foi objecto de alt.
Oblig 0,00%
Exec 0,00%
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 0,00%
� não foi objecto de alt.
ΑΩ 0,00%
€ não foi objecto de alt.
<=> não foi objecto de alt.
i-PE não foi objecto de alt.
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 0,00%

Nível global de aceitação
das amLEG:  0,00%

O Conselho �Assuntos Sociais� adoptou
o acto em 8 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 Conselho relativas a
determinados açúcares destinados à
alimentação humana (nova consulta sobre a
comitologia)

Relator: Lannoye
ComPARL: ENVI
ref. dossier: 1996/0113
doc./sessão: A5-0217/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção: 06/09/01

Título não foi objecto de alt.

Preâmb não foi objecto de alt.

Objectonão foi objecto de alt.

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 10,00%

L não foi objecto de alt.
� não foi objecto de alt.
ΑΩ 10,00%
€ não foi objecto de alt.
<=> não foi objecto de alt.
i-PE não foi objecto de alt.
[X] não foi objecto de alt.
ε.a não foi objecto de alt.

Nível global de aceitação
das amLEG: 10,00%

A apreciação da proposta assim
modificada estava programada para o
Conselho de 18 de Outubro de 2001.
A Comissão não tenciona apresentar
qualquer proposta modificada.

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

Relator: Lannoye
ComPARL: ENVI
ref.dossier: 1996/0114
doc./sessão: A5-0217/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção: 06/09/01

Título não foi objecto de alt.

Preâmb 10,00%
Objecto10,00%
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 10,00%

L não foi objecto de alt.
� não foi objecto de alt.
ΑΩ não foi objecto de alt.
€ não foi objecto de alt.
<=> não foi objecto de alt.
i-PE não foi objecto de alt.
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 10,00%

Nível global de aceitação
das amLEG:  10,00%

A apreciação da proposta assim
modificada estava programada  para o
Conselho de 18 de Outubro de 2001.
A Comissão não tenciona apresentar
qualquer proposta modificada
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier
Estrutura-tipo Assunto

Observações sobre o seguimento do
processo

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

Relator: Lannoye
ComPARL: ENVI
ref. dossier: 1996/0115
doc./sessão: A5-0217/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção: 06/09/01

Título não foi objecto de alt.

Preâmb não foi objecto de alt.

Objecto10,00%
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 10,00%

L não foi objecto de alt.
� não foi objecto de alt.
ΑΩ não foi objecto de alt.
€ não foi objecto de alt.
<=> não foi objecto de alt.
i-PE não foi objecto de alt.
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 10,00%

Nível global de aceitação
das amLEG:  10,00%

A apreciação da proposta assim
modificada estava programada para o
Conselho de 18 de Outubro de 2001.
A Comissão não tenciona apresentar
qualquer proposta modificada

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

Relator: Lannoye
ComPARL: ENVI
ref. dossier: 1996/0116
doc./sessão: A5-0217/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção: 06/09/01

Título não foi objecto de alt.

Preâmb não foi objecto de alt.

Objecto10,00%
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 não foi objecto de alt.
� não foi objecto de alt.
ΑΩ não foi objecto de alt.
€ não foi objecto de alt.
<=> não foi objecto de alt.
i-PE não foi objecto de alt.
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 10,00%

Nível global de aceitação
das amLEG:  10,00%

A apreciação da  proposta assim
modificada estava programada para o
Conselho de 18 de Outubro de 2001.
A Comissão não tenciona apresentar
qualquer proposta modificada
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier
Estrutura-tipo Assunto

Observações sobre o seguimento do
processo

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

Relator: Folias
ComPARL: CONT
ref. dossier: 2001/0058
doc./sessão: A5-0295/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção: 20/09/01

Título não foi objecto de alt.

Preâmb 10,00%
Objectonão foi objecto de alt.

Def não foi objecto de alt.
Oblig não foi objecto de alt.
Exec 10,00%
Proced 10,00%
Medidas não foi objecto de
alt.
Transit não foi objecto de alt.
Ann não foi objecto de alt.

L não foi objecto de alt.
� não foi objecto de alt.
ΑΩ não foi objecto de alt.
€ não foi objecto de alt.
<=> não foi objecto de alt.
i-PE 10,00%
[X] 10,00%
ε.a 10,00%

Nível global de aceitação
das amLEG:  10,00%

Não se pode efectuar qualquer previsão
sobre a adopção do acto por parte do
Conselho

Directiva do Conselho relativa a normas
mínimas aplicáveis ao procedimento de
concessão e retirada do estatuto de refugiado
nos Estados-Membros

Relator: Watson
ComPARL: LIBE
ref. dossier: 2000/0238
doc./sessão: A5-0291/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção: 20/09/01

Título não foi objecto de alt.

Preâmb 30,00%
Objecto30,00%
Def 30,00%
Oblig 30,00%
Exec 30,00%
Proced 30,00%
Medidas 30,00%
Transit 30,00%
Ann 30,00%

L não foi objecto de alt.
� 30,00%
ΑΩ 30,00%
€ não foi objecto de alt.
<=> não foi objecto de alt.
i-PE 30,00%
[X] não foi objecto de alt.
ε.a 30,00%

Nível global de aceitação
das amLEG: 30,00%

Está prevista uma proposta modificada
da Comissão sob a Presidência ES. Não
se pode efectuar qualquer previsão sobre
os trabalhos do Conselho
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Repartição do nível de aceitação das amLEGDossier
Estrutura-tipo Assunto

Observações sobre o seguimento do
processo

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

Relator: Marinho
ComPARL: LIBE
ref. dossier: 2001/0803
doc./sessão: A5-0274/2001
processo/etapa: CNS *
data de adopção: 20/09/01

Título não foi objecto de alt.

Preâmb ?%
Objecto?%
Def ?%
Oblig não foi objecto de alt.
Exec ?%
Proced ?%
Medidas ?%
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.
i-PE não foi objecto de alt.
[X] não foi objecto de alt.
ε.a ?%

Nível global de aceitação
das amLEG:  ?%

A Comissão não comunicou a sua
posição (ver doc SP(2001)3244 de 17 de
Outubro de 2001)
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POST-SESSION.BUDG

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

Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Projecto de orçamento geral da União Europeia
para o exercício de 2002 e a Carta Rectificativa nº
1/2002 ao projecto de orçamento geral da União
Europeia para o exercício de 2002

autor: ComPARL BUDG
Relator: Costa Neves
ref. dossier: 2000/2324
doc./sessão: A5-0330/2001
processo/etapa: BUD

Decisão : resol. aprovada com
alt.
data: 25/10/01

Conselho: Vande Lanotte
23/10/01
Comissão: Schreyer 23/10/01

Perspectivas financeiras: margens disponíveis:
políticas internas 4,2 mio €; políticas externas 0,1 mio
€
administração  3,5 mio €;
Reforma da Comissão:
informações sobre as amLEG do PE relativas ao
Regulamento Financeiro;
15,2 mio € para novos lugares e outras decisões
pontuais no quadro de efectivos; antes da 2ª

leitura
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
destinatários: CSL, COM,
outras instituições e órgãos
interessados

mecanismo de seguimento da execução orçamental e
conclusão de um acordo.
Políticas e acções comunitárias:
sector agrícola: estudo do impacto das medidas
tomadas no âmbito da reforma da Agenda 2000
melhoria do seguimento em matéria de luta contra a
pobreza e contra a exclusão social
relatório sobre a análise da eficácia e da produtividade
do trabalho das agências e estabelecimento de um
sistema normalizado de contas analíticas;
política de informação: precisões sobre a
externalização de certas actividades de carácter público
e resultados concretos da cooperação interinstitucional;
ataques contra  o WTC e o Pentágono: relatório
acompanhado de incidências orçamentais com vista à
adopção de medidas a título de ajuda humanitária a
favor dos refugiados no Afeganistão, das regiões
limítrofes (Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão) e de
uma diversificação da  cooperação comunitária para o
desenvolvimento;
coordenação e simplificação da cooperação ao nível
dos programas Interreg, TACIS e PHARE;
subvenções-Cap. A-30: seguimento atento da execução
das dotações correspondentes e apresentação de uma
proposta global que preveja critérios realistas de
selecção dos organismos, bem como um tipo de gestão
adequado;

antes da 2ª
leitura

antes da 2ª
leitura

antes da 2ª
leitura

antes da 2ª
leitura
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Projecto de orçamento geral da União Europeia
para o exercício de 2002 � outras Instituições
(Secções I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII )e Carta
Rectificativa
nº 1/2002 ao projecto de orçamento geral da
União Europeia para o exercício de 2002

autor: ComPARL BUDG
Relator: Buitenweg
ref. dossier: 2000/2325
doc./sessão: A5-0329/2001
processo/etapa: BUD

Decisão : resol. aprovada com
alt.
data: 25/10/01

Conselho: Vande Lanotte
23/10/01
Comissão: Schreyer 23/10/01

destinatários: CSL, COM,
outras instituições e órgãos
interessados

Parlamento Europeu
aprovação do Estatuto dos Deputados e de uma nova
regulamentação para as despesas e subsídios dos deputados;
18,78 mio € a título das medidas para o alargamento e
inscrição das dotações para outras medidas relativas ao
quadro de efectivos;
relatório pormenorizado sobre a utilização das dotações
relativas aos « Agentes auxiliares";
relatório sobre as despesas de publicação;
aprovação de regras adequadas incluindo financeiras
relativas à Associação dos antigos deputados  ao PE;
revisão das regras em vigor relativas ao programa
Euroscola e aos grupos de visitantes;
reorganização das actividades em matéria da política de
informação do Parlamento;
estudos sobre os métodos de trabalho e a estrutura do
pessoal do PE (EP-ROME) e exploração dos
resultados;
lista completa das economias que poderiam resultar
das prioridades negativas;

Fevereiro 2002
1 de Março de
2002

até 2003

1 de Julho de
2002

logo que
possível

exercício 2002

exercício 2002
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Projecto de Orçamento Geral das Comunidades
para o exercício de 2002, Secção I - Parlamento
Europeu, Secção II - Conselho, Secção IV -
Tribunal de Justiça, Secção V - Tribunal de
Contas, Secção VI � Comité Económico e Social,
Secção VII - Comité das Regiões, Secção VIII
(A) - Provedor de Justiça e Secção VIII (B) -
Responsável Europeu pela Protecção de Dados
(C5-0300/2001 � 2000/2325 (BUD)) e sobre a
Carta Rectificativa nº 1/2002 ao Projecto de
Orçamento Geral das Comunidades para o
exercício de 2002

autor: ComPARL BUDG
Relator: Buitenweg
ref. dossier: 2000/2325
doc./sessão: A5-0329/2001
processo/etapa: BUD

Decisão : resol. aprovada com
alt.
data: 25/10/01

Conselho: Vande Lanotte
23/10/01
Comissão: Schreyer 23/10/01

destinatários: CSL, COM,
outras instituições e órgãos
interessados

todas as instituições
participação no SMEA/EMAS (sistema comunitário de
ecogestão e auditoria);
relatório sobre as técnicas de estabelecimento do orçamento
por actividade;
relatório sobre a aplicação das políticas em matéria de
igualdade de oportunidades;
aplicação do serviço de recrutamento interinstitucional;
relatório sobre  medidas susceptíveis de reduzir o nível de
ausências por doença no âmbito das instituições;
Tribunal de Justiça: relatório sobre a situação relativa às
traduções em atraso e sobre a evolução do volume de
trabalho do Tribunal;
Tribunal de Contas: previsão do fim do bloqueio das
dotações destinadas aos 19 novos lugares após uma
definição do programa de trabalho do Tribunal;
CES+CdR: relatórios pormenorizados sobre a utilização das
dotações do artigo 130 (Despesas de missão e de
deslocação);
Provedor de Justiça Europeu: conversão de lugares
temporários em lugares de funcionários e lugares de
funcionários em lugares temporários.
Autoridade Europeia para a Protecção dos Dados
Acordo de cooperação entre o Parlamento e a Autoridade
Europeia de Protecção dos Dados à semelhança do acordo
de cooperação existente entre o Parlamento e o Provedor de
Justiça;
informações adicionais sobre o volume de trabalho
provável desta nova instância;

Fevereiro 2002

1  Março 2002

até 2003
1 Julho de 2002

antes das
orientações
2003

1 de Junho 2002

30
de Março 2002

exercício 2002
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Projecto de orçamento operacional da CECA para
2002

autor: ComPARL BUDG
Relator: Seppänen
ref. dossier: 2001/2100
doc./sessão: A5-0342/2001
processo/etapa: BUD

Decisão : resol. aprovada
data: 25/10/01

Conselho: Vande Lanotte
23/10/01
Comissão: Schreyer 23/10/01

destinatários: CSL, COM,
Comité consultivo da CECA

aumento  do orçamento operacional para 16 mio €;
recondução das medidas relativas às reestruturações e
inscrição das dotações necessárias no orçamento geral;
informações sobre a modernização do sector em causa
nos países candidatos da Europa Central e Oriental;
avaliação do financiamento das novas actividades e a
inscrever no orçamento geral por etapas e nova
apresentação do pedido inserido no orçamento
operacional de 2001;

exercício 2002
exercício 2002

Decisão do Parlamento Europeu relativa à
quitação pela gestão dos 6º, 7º e 8º Fundos
Europeus de Desenvolvimento no exercício de
1999

autor: ComPARL CONT
Relator: Rühle
ref. dossier: 2000/2164
doc./sessão: A5-0337/2001
processo/etapa: DEC

Decisão : quitação ???
accordée
data: 24/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Nielson 23/10/01

destinatários: CSL, COM,
CJE, CC, BEI

melhoria da apresentação dos balanços financeiros;
apresentação da análise das contas para o
exercício 2000; propostas que permitam, nos próximos
cinco anos, aumentar até 40 % a percentagem
correspondente aos Estados ACP nos contratos
financiados a título dos  Fundos de Desenvolvimento
em virtude do artigo 95º do Acordo de Cotonu;
proposta de modificação ad hoc do Regulamento
Financeiro de 16 de Junho de 1998;
mandato à  Presidente e à presidente da commCONT
para que velem por que todos os deputados possam
examinar os documentos transmitidos pela  Comissão
no âmbito do processo de aprovação (quitação) da
gestão, respeitando estritamente as disposições do
Regimento e as disposições do acordo-quadro de 5
de Julho de 2000;
inclusão do FED;
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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.

Controlo Político
Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário

Sistema monetário internacional - como melhorar
o seu funcionamento e evitar as crises futuras

autor: ComPARL ECON
Relator: Goebbels
ref. dossier: 2000/2017
doc./sessão: A5-0302/2001
processo/etapa: INI

Decisão : resol. aprovada com
alt.
data: 23/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Solbes Mira
22/10/01

destinatários: CSL, COM, Dir.
geral BRI, Pres. BCE, Dir.
geral FMI, Pres. Banco
Mundial,  Dir. geral OMC,
SG-ONU

criação de um �Observatório do risco sistémico�,
adjunto ao BIP;
proposta de directiva para a gestão das crises
monetárias;
criação de um �registo de créditos� no BIP a fim de
centralizar todas as informações relativas à exposição
de todas as empresas financeiras de importância  a
instituições que se caracterizam sistematicamente por
um elevado coeficiente de endividamento;
designação do sistema europeu dos bancos centrais
como autêntico órgão de coordenação das autoridades
de supervisão e controlo nacionais em conformidade
com o nº 6 do artigo 105º do Tratado CE;
estabelecimento de instrumentos prudenciais no âmbito
da regulamentação do mercado  financeiro integrado;
procedimento de moratória  do serviço da dívida dos
países afectados por uma crise de liquidez  ou de
solvência;

logo que
possível
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Reforma do Conselho

autor: ComPARL AFCO
Relator: Poos
ref. dossier: 2001/2020
doc./sessão: A5-0308/2001
processo/etapa: INI

Decisão : resol. aprovada com alt.
data: 25/10/01

Conselho: Neyts-Uyttebroeck
24/10/01
Comissão: Barnier 24/10/01

destinatários: CSL, COM

presença do Conselho na sessão plenária do Parlamento
Europeu durante um meio dia adicional, nomeadamente
durante os debates e as votações críticas sobre a legislação,
as iniciativas legislativas dos Estados-Membros e o
programa legislativo anual da Comissão;
apresentação de um relatório do Alto Representante para a
PESC, se necessário conjuntamente com o comissário
encarregado das relações externas, de acordo com as
necessidades do PE, quer em plenária quer perante a sua
ComPARL competente;
relatório do Presidente em exercício do Conselho, perante o
Parlamento três vezes durante a Presidência;
elaboração, juntamente com o Conselho, de normas
destinadas a acelerar a primeira leitura dos processos
legislativos;
presença do Conselho aquando da aprovação de textos
legislativos no PE e, reciprocamente, do PE por ocasião da
adopção de disposições legislativas finais do Conselho; no
caso da co-decisão, os representantes do PE deveriam
beneficiar de um direito de intervenção na reunião do
Conselho; o Parlamento e o Conselho deveriam anunciar
conjuntamente à  opinião pública, enquanto legisladores
iguais em direitos, o resultado definitivo de um processo
legislativo;
instituição de um diálogo permanente entre o Conselho e os
grupos políticos do Parlamento Europeu mediante encontros
regulares dos ministros dos Negócios Estrangeiros e ou dos
ministros dos Assuntos Europeus do país que exerce a
Presidência do Conselho com os grupos políticos e/ou os
seus presidentes;
definição conjunta, por parte do PE/Conselho/Comissão, dos
objectivos do próximo ano (tendo em conta o programa de
trabalho plurianual da Comissão);

no início de cada
Presidência
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Recomendação do Conselho relativa à utilização
prudente de agentes antimicrobianos na medicina
humana

autor: ComPARL ENVI
Relator: Rod
ref. dossier: 2001/2164
doc./sessão: A5-0318/2001
processo/etapa: COS

Decisão : resol. aprovada com
alt.
data: 23/10/01

Conselho: sem debate
Comissão: sem debate

destinatários: CSL, COM

limitação ao nível máximo da influência da indústria
farmacêutica sobre os profissionais de saúde e
estabelecimento de um controlo da publicidade
médica;
proposta-quadro visando reduzir, ou mesmo proibir, o
consumo de agentes anti-microbianos nos outros
domínios (medicina veterinária, alimentação animal,
protecção fitossanitária),  de genes de resistência nos
OGM.

Memorando da Comissão sobre a Aprendizagem
ao Longo da Vida

autor: ComPARL CULT
Relator: Van Brempt
ref. dossier: 2001/2088
doc./sessão: A5-0322/2001
processo/etapa: COS, art. 62 do Regimento

Decisão : resol. aprovada
data: 23/10/01

Conselho: sem debate
Comissão: sem debate

destinatários: CSL, COM,
Gvts E-M, Parlnat E-M,
parceiros sociais europeus

Definição dos conceitos ligados à formação contínua;
melhor coordenação dos financiamentos existentes a
fim de garantir da melhor  forma a cada cidadão o
direito à educação e o acesso à formação profissional e
contínua;
plano de acção em matéria de formação ao longo da
vida;
elaboração de um sistema que agrupe os actuais
instrumentos de avaliação e de reconhecimento e cubra
as experiências formais, não formais  e informais;
inclusão da dimensão homens-mulheres nas
actividades do FSE e dos programas comunitários;
propostas de financiamento de projectos de
aprendizagem ao longo da vida;
organização de um debate tendo em vista as
modalidades de repartição das despesas, nos Estados-
Membros, entre as pessoas, os empregadores e as
instâncias públicas;

finais de 2001
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Execução de acções inovadoras ao abrigo do
artigo 6º do Regulamento do Fundo Social
Europeu para o período de programação 2000-
2006

autor: ComPARL EMPL
Relator: Kratsa-Tsagaropoulou
ref. dossier: 2001/2141
doc./sessão: A5-0328/2001
processo/etapa: COS

Decisão : resol. aprovada
data: 24/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Diamantopoulou
23/10/01
destinatários: COM

redefinição dos domínios temáticos para o ano 2002
concedendo uma particular importância às questões
directamente ligadas à luta contra o desemprego e à
promoção da coesão social;
avaliação dos resultados obtidos graças às acções
inovadoras por ocasião dos períodos de programação
anteriores;
avaliação sistemática, qualitativa e quantitativa, das
acções financiadas com vista a definir acções-piloto;

anualmente
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Abertura e a democracia no comércio
internacional

autor: ComPARL ITRE
Relator: Désir
ref. dossier: 2001/2093
doc./sessão: A5-0331/2001
processo/etapa: INI

Decisão : resol. aprovada
data: 25/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Lamy 24/10/01

destinatários: CSL, COM,
Parlnat E-M, membros da
OMC reunidos na 4ª
Conferência Ministerial da
OMC em Doha (Quatar)

reforço do orçamento da OMC com base numa
contribuição proporcional à participação de cada  um
no comércio  internacional;
reforço do sistema de alerta rápido (�early warning
system�) existente;
reforço da  coordenação entre  os doadores
multilaterais e bilaterais, nomeadamente os Estados-
Membros da UE, na assistência técnica aos PED;
revisão do artigo 7º do acordo sobre a resolução dos
litígios;
criação de um gabinete de assistência jurídica
financiado pelo orçamento da OMC a fim de ajudar os
países menos representados a aceder ao órgão de
resolução de litígios;
criação de uma Assembleia parlamentar, no seio da
OMC, dotada de poderes consultivos;
revisão das disposições do Tratado CE relativas à
política comercial comum por forma a garantir a plena
associação do Parlamento Europeu;
publicação de uma declaração política que assegure
claramente a protecção dos serviços de interesse geral
e de carácter social no quadro da soberania regional;
conclusão de um novo acordo da OMC relativo aos
acordos multilaterais respeitantes ao ambiente;
criação de um grupo de trabalho, no seio da OMC,
encarregado de apresentar, o mais rapidamente
possível, propostas de  reforma do funcionamento da
OMC ao Conselho Geral e aos membros ;

4ª Conferência
Ministerial da
OMC em Doha
(Quatar)
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Progressos realizados na execução da Política
Externa e de Segurança Comum (PESC)

autor: ComPARL AFET
Relator: Brok
ref. dossier: 2001/2007
doc./sessão: A5-0332/2001
processo/etapa: INI

Decisão : resol. aprovada
data: 25/10/01

Conselho: Neyts-Uyttebroeck
24/10/01
Comissão: Patten + Lamy
24/10/01

destinatários: CSL, COM,
Parlnat E-M

decisão relativa à disponibilidade operacional de uma
�força de reacção rápida";
criação de uma delegação permanente da commiAFET
encarregada das relações com a Assembleia
Parlamentar da OTAN;
elaboração de uma estratégia global comum de luta
contra o terrorismo utilizando os recursos de Europol e
de Eurojust;
estabelecimento de contactos entre o Parlamento e a
OSCE;
congelamento completo das actividades de colonização
e envio de observadores internacionais às zonas
ocupadas (Próximo Oriente);
elaboração de uma política a longo prazo, global e
coerente, para toda a região do Cáucaso;
elaboração de uma estratégia comum em matéria de
prevenção de conflitos em África;
estabelecimento de uma parceria estratégica com a
América Latina;
intensificação dos contactos da troïka  na Algéria a fim
de promover o processo de reformas anunciados;
adopção de uma política de aproximação progressiva
com o Irão;

Conselho
Europeu de
Laeken

Presidência BE
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Pescas e redução da pobreza

autor: ComPARL DEVE
Relator: Lannoye
ref. dossier: 2001/2032
doc./sessão: A5-0334/2001
processo/etapa: COS

Decisão : resol. aprovada
data: 25/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Fischler 25/10/01

destinatários: CSL, COM

mecanismos específicos para reforçar as organizações
do sector da pesca em pequena escala nos PVD;
subordinar a assinatura dos acordos de pesca à cláusula
de  ''abastecimento do mercado interno e ao
desenvolvimento sustentável do sector da pesca do
PVD interessado; respeito do princípio de precaução
nos acordos celebrados com os PVD;
concretização de um programa eficaz de supervisão e
controlo das  Zonas Económicas Exclusivas nos PVD;
modificação do IFOP para que este instrumento não
possa conceder subvenções aos armadores da
Comunidade para as transferências definitivas de
navios para pavilhões de conveniência;
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Progressos realizados pela Turquia em 2000 na via da
adesão  (1999)

autor: ComPARL AFET
Relator: Lamassoure
ref. dossier: 2000/2014
doc./sessão: A5-0343/2001
processo/etapa: COS

Decisão : resol. aprovada com alt.
data: 25/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Verheugen 24/10/01

destinatários: CSL, COM, Gvts E-
M, Parlnat E-M, Gvt e Parlnat
Turquia

abolição dos tribunais de segurança do Estado e amnistia o
mais larga possível;
ratificação e aplicação das convenções das Nações Unidas
sobre os direitos políticos, civis, sociais e culturais;
ratificação do Pacto internacional relativo aos direitos civis e
políticos;
plena garantia de liberdade de associação e de expressão e
respeito dos princípios da Carta dos Direitos Fundamentais
da União;
abolição imediata da pena de morte;
melhor utilização da cooperação financeira, favorecendo a
aplicação, pela Turquia, dos critérios de Copenhaga;
programa-quadro de promoção dos direitos do Homem no
seio das estruturas administrativas da polícia e do exército;
apresentação de um calendário preciso para o respeito dos
critérios políticos de Copenhaga;
aplicação imediata dos acórdãos do Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem;
desenvolvimento dos esforços destinados a lutar contra a
corrupção no sector público;
conformidade dos actos legislativos adoptados nas
condições de urgência com o acervo comunitário;
necessidade de dotar a Turquia de uma legislação moderna
sobre o direito à greve e sobre as negociações colectivas;
adopção de uma atitude construtiva e exercício de uma
influência decisiva para apoiar eficazmente o SG/ONU,
convidando a parte cipriota turca a retomar as negociações
de proximidade, devendo conduzir a negociações directas e
substanciais a fim de se encontrar uma solução global antes
da adesão, em conformidade com as conclusões do Conselho
Europeu de Helsínquia;
associação da Turquia ao debate sobre o futuro da Europa a
mesmo título do que os outros países candidatos;

2002
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Relatório Conjunto sobre o Emprego 2001

autor: ComPARL EMPL
Relator: Weiler
ref. dossier: 2000/2168
doc./sessão: A5-0360/2001
processo/etapa: COS

Decisão : resol. aprovada com alt.
data: 24/10/01

Conselho: .../...
Comissão: Diamantopoulou
23/10/01

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

recomendações sobre as linhas de orientação para 2002
estabelecimento de estatísticas comparáveis sobre a estrutura
qualitativa das diferentes formas de emprego e de
desemprego parciais e avaliação;
análise profunda da política em matéria de empregabilidade
dos trabalhadores;
adopção de medidas adequadas para garantir a aplicação da
política da UE relativa à inserção profissional e dos
imigrantes na sociedade;
adopção de políticas e de medidas específicas a favor da
coesão económica e social nas regiões em atraso de
desenvolvimento ou nas regiões que enfrentam dificuldades
estruturais;
organização de controlos reforçados contra o trabalho
clandestino;
alívio da pressão fiscal e possibilidade de aplicar um nível
de IVA reduzido aos serviços de forte intensidade de mão-
de-obra;
negociação a todos os níveis adequados  (europeu, nacional,
sectorial, local, de empresa) dos acordos de modernização da
organização do trabalho;
proposta de directiva baseada no princípio segundo o qual os
trabalhadores temporários deveriam ser tratados da mesma
forma dos que os que estão empregados nas empresas,
apelando para os seus serviços;
medidas adequadas à aplicação, sem atraso, do princípio �a
trabalho igual, remuneração igual";
plena associação do PE à  revisão e à avaliação do impacto
da estratégia para  o emprego;
procura, em colaboração com o Conselho, de modalidades
adequadas de cooperação a fim de garantir o controlo
democrático dos domínios políticos sujeitos ao método da
coordenação aberta;
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Estratégia da União Europeia tendo em vista a
Conferência de Marraquexe sobre as alterações
climáticas

autor: ComPARL ENVI
Relator: Jackson
ref. dossier: .../...
doc./sessão: B5-0686/2001
processo/etapa: art 70 du Règlement, suivi de
l'avis du PE

Decisão : resol. aprovada
data: 25/10/01

Conselho: .../...
Comissão: .../...

destinatários: CSL, COM,
Gvts E-M, Parlnat E-M,
secretariado da Convenção-
quadro das NU (CCNUCC)

adopção de um regime juridicamente vinculativo
acompanhado por sanções adequadas contra as alterações
climáticas;
criação de um fundo específico para o financiamento de
medidas visando ajudar os países em desenvolvimento a
adaptar-se às alterações climáticas e a fornecer-lhes novas
tecnologias respeitadoras do ambiente;
ratificação do protocolo de Quioto pela UE;
concessão aos participantes do Parlamento Europeu
em Marraquexe, pelo menos, do estatuto de
observadores com ou sem direito de uso da palavra;
organização de uma rede parlamentar sobre as
alterações climáticas com os deputados do Conselho da
Europa e as parte interessadas dos parlamentos
nacionais;
apresentação do instrumento de ratificação do
protocolo de Quioto

o mais
rapidamente
possível

antes ou durante
a COP-7;

Estado de adiantamento da preparação da Quarta
Conferência Ministerial da OMC

autor: Grup.Pol.
Relator: .../...
ref. dossier: .../...
doc./sessão: B5-0691/2001
processo/etapa: décl. CSL/COM

Decisão : RC aprovada
data: 25/10/01

Conselho: Neyts-Uyttebroeck
24/10/01
Comissão: Lamy 24/10/01

destinatários: CSL, COM,
Gvts E-M, Parlnat E-M, Dir.
geral OMC

recomendações com vista à estratégia comunitária de
negociações;

 criação de uma Assembleia parlamentar da OMC composta
por representantes dos parlamentos membros da OMC e
criação de um grupo de trabalho permanente destinado a
trabalhar sobre as regras da Assembleia parlamentar;

 relação mais estreita entre a OMC e os organismos
ambientais internacionais;

 criação de um quadro legislativo multilateral sob a
autoridade da OMC em matéria de investimentos
estrangeiros directos;

 criação de um fórum permanente comum OIT/OMC;
 informação permanente e adequada antes e durante a
Conferência ministerial em Quatar;
maior acesso aos actos do Conselho (comité 133,
designadamente);

5ª Conferência
Ministerial da
OMC-Quatar
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Conselho Europeu de Gand

autor: Conselho/Comissão
Relator: Group.Pol.
ref du dossier: .../...
doc./sessão: B5-0696/2001
processo/etapa: décl. CSL/COM

Decisão : RC aprovada com
alt.
data: 25/10/01

Conselho: Verhofstadt
24/10/01
Comissão: Prodi 24/10/01

destinatários: CSL, COM, CSL
de l'Europe, Gvts E-M, Gvt et
Congrès des Etats-Unis

ver A5-0308/2001 aprovada em 25/10/01
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Efeitos dos recentes acontecimentos sobre a
segurança dos transportes aéreos e das instalações
industriais, incluindo as centrais nucleares

autor: Comissão
Relator: .../...
ref du dossier: .../...
doc./sessão: .../...
processo/etapa: décl. COM

Decisão :
data:

Conselho: .../...
Comissão: Vitorino 22/10/01

destinatários:

transportes aéreos:
criação de um sistema de inspecção mútua de tipo
�dual review".
projecto de regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho visando uniformizar, no seio da União
Europeia, as normas de segurança nos transportes
aéreos;
instituição de um grupo ad hoc pluridisciplinar
composto por peritos em matéria de segurança aérea e
de luta contra o terrorismo;
realização de uma conferência pela Organização de
Aviação Civil Internacional;
encontro com as autoridades americanas a fim de criar
um grupo de trabalho com vista a coordenar os
esforços para garantir o mais alto nível de protecção
possível;
instalações industriais:
reforço dos dispositivos de protecção existentes e
medidas de protecção física e, mais particularmente,
para as instalações nucleares.
avaliação, nomeadamente em termos de segurança, das
instalações nucleares, em cooperação com a Agência
Internacional da Energia Atómica de Viena

apreciação de
urgência para
que se possa
chegar a um
acordo no
Conselho de
Dezembro

data ainda não
fixada
6/7 Dez. 2001
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Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Reabertura do túnel de Monte Branco

autor: Comissão
Relator: .../...
ref. dossier: .../...
doc./sessão: .../...
processo/etapa: décl. COM

Decisão :
data:

Conselho: .../...
Comissão: Fischler 25/10/01

destinatários: CSL, COM

proposta legislativa sobre a segurança das infra-
estruturas rodoviárias e ferroviárias
controlo do fluxo de transportes alpino
aplicação efectiva da directiva de 1996 sobre as
redes/ligações transeuropeias ( Brenero, Leão-Torino)

inícios de 2002
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Decisões diversas

Assunto Votação em sessão Seguimento a dar Calendário
Modificação da duração das interrupções da
sessão

autor: Conferência dos Presidentes
Relator: .../...
ref. dossier: .../...
doc./sessão: .../...
processo/etapa: artigo 10§4 do Regimento

Decisão : modificação da
duração das interrupções da
sessão
data: 22/10/01

Conselho: .../...
Comissão: .../...
destinatários: .../...

realização de uma sessão plenária em Bruxelas 17 de Dezembro
de 2001



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
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