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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLEGIO DOS QUESTORES

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

43/2000 Proibiçaõ da utilização de telefones móveis durante as reuniões oficiais da
Instituição

01/2001 Modificação do horário de abertura dos bares e restaurantes a partir de 1 de Janeiro
de 2001.

07/2001 Reforço das medidas de segurança em Estrasburgo

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

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

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

______________
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PARLAMENTO EUROPEU

COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

Renúncia ao mandato de membro do Parlamento Europeu
por um deputado grego

Nos termos do disposto no nº3 do artigo 8º do Regimento,

o Sr. Ioannis THEONAS  (GUE/NGL - GR)

apresentou a sua renúncia ao mandato de deputado ao Parlamento Europeu com efeitos a partir de
25 de Janeiro de 2001.

O Parlamento tomou nota dessa renúncia na sessão plenária de 18 de Janeiro de 2001.

_______________

Termo do mandato de Deputado ao Parlamento Europeu
De um deputato belga

Na sessão de 31 de Janeiro de 2001, o Parlamento tomou nota da nomeação:

do Sr. Freddy THIELEMANS (PSE/BE)

para o cargo de Presidente da Câmara da cidade de Bruxelas. Nos termos do disposto no nº 4 do
artigo 8º do Regimento, o seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu cessa com efeitos a
partir de 7 de Janeiro de 2001.

_______________
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Reintegração de um deputado francês
ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sua sessão de 31 de Janeiro de 2001, foi informado da reintegração do
Deputado Jean-Marie LE PEN, em conformidade com o despacho do Presidente do Tribunal de
Primeira Instância de 26 de Janeiro de 2001.

Em consequência, o anúncio feito em sessão plenária, em 17 de Novembro de 2000, quanto à
designação da Sra. Marie-France STIRBOIS em substituição do mesmo é considerada sem efeito.

_______________

Notificação oficial da eleição de um deputado grego
ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sua sessão plenária de 31 de Janeiro de 2001, tomou nota da eleição:

do Sr. Joannis PATAKIS
em substituição do Deputado Joannis THEONAS (GUE/NGL-EL),

com efeitos a partir de 30 de Janeiro de 2001.

_______________
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Notificação oficial da eleição de um deputado belga
ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sua sessão plenária de 31 de Janeiro de 2001, tomou nota da eleição:

do Sr. Jacques SANTKIN
em substituição do Deputado Freddy THIELEMANS (PSE/BE),

com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2001.

_______________
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPES POLÍTICOS

Na sua sessão de 31 de Janeiro de 2001, o Parlamento Europeu tomou nota da decisão dos
deputados :

- Georges BERTHU
- Thierry de LA PERRIERE
- Elisabeth MONTFORT
- Dominique SOUCHET
- Nicole THOMAS-MAURO
- Alexandre VARAUT

de se juntarem aos deputados não inscritos.

_______________
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 PARLAMENTO EUROPEU

PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0001/01)  16 e 17 de Janeiro de 2001

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Maj THEORIN Cimeira UE-China H-0952/00

David BOWE Estruturas de apoio para cidadãos da UE em Meca H-0956/00

Paul RÜBIG Supervisão dos mercados no que se refere à marcação
CE de conformidade

H-0957/00

Alexandros ALAVANOS Greve da fome dos presos políticos na Turquia H-0965/00

Jonas SJÖSTEDT Reuniões públicas do Conselho H-0967/00

Lennart SACRÉDEUS A democracia e os direitos humanos na Bielorrússia H-0970/00

María IZQUIERDO
ROJO

Mulheres perseguidas sem asilo nem refúgio H-0974/00

Niall ANDREWS O Iraque e o levantamento das sanções H-0976/00

Glenys KINNOCK Myanmar H-0983/00

Richard CORBETT ASEAN e a República de Mianmar H-1004/00

Pat GALLAGHER Sector da pesca e  Presidência sueca H-0985/00

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Jorge HERNÁNDEZ
MOLLAR

Supressão do regime de extradição entre a Espanha e a
Itália

H-0962/00

María IZQUIERDO
ROJO

Mulheres perseguidas sem asilo nem refúgio H-0975/00

Struan STEVENSON Indústria química europeia H-0969/00

Albert MAAT Restituições à exportação no sector do amido H-0977/00

Bart STAES Abordagem coordenada das consequências financeiras
da crise da BSE

H-0003/01

Jonas SJÖSTEDT Exportação de resíduos da extracção de minérios H-0972/00
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María SORNOSA
MARTÍNEZ

Plano Hidrológico Nacional espanhol: os cidadãos
solicitam a intervenção da Comissão Europeias

H-0973/00

Göran FÄRM Acções empreendidas pela Comissão para incrementar a
coordenação em matéria de protecção contra incêndios
nos Estados-Membros da UE

H-1002/00

Jean-Louis BERNIÉ Luta contra a Jussie H-0001/01

Nuala AHERN Apreciação do relatório provisório da Inspecção de
Instalações Nucleares do Reino Unido sobre o BNFL

H-0955/00

Patricia McKENNA Alterações climáticas e passagem do modo de  transporte
rodoviário para o transporte ferroviário

H-0960/00

Marie ISLER BÉGUIN Abastecimento de energia e energia nuclear H-0963/00

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

ONG no quadro da reforma dos serviços e da política de
desenvolvimento

H-0959/00

Lennart SACRÉDEUS Ajuda financeira aos cristãos expulsos das ilhas Molucas H-0971/00

Concepció FERRER Situação dos refugiados burundianos na Tanzânia H-0981/00

Glenys KINNOCK Prevenção de conflitos e manutenção da paz nos países
em desenvolvimento

H-0984/00
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
JANEIRO 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 24 11 9 2 2 0 2 DANIELSSON

Comissão 41 16 25 5 0 0 0 VITORINO
FISCHLER
WALLSTÖM
de PALACIO
NIELSON

Total 65 27 34 7 2 0 2
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

16/2000 297.679 COLLINS O processo de Barcelona e o Iémen 24.10.2000 24.01.2001 29

17/2000 297.833 VATTIMO, NAPOLITANO,
PITTELLA e LAVARRA

Giordano Bruno, símbolo da liberdade de
pensamento na Europa

31.10.2000 31.01.2001 54

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

Protecção das crianças no Médio Oriente 31.10.2000 31.01.2001 83

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

Racismo, xenofobia e anti-semitismo 14.11.2000 14.02.2001 163

                                                
1 Situação em  19.01.2001
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

20/2000 299.081 TANNOCK, DAVIES,
LAMBERT, LUND e VILLIERS

Protecção dos golfinhos e das toninhas 05.12.2000 05.03.2001 50

21/2000 299.082 GOLLNISCH, de GAULLE,
MARTINEZ, LANG e STIRBOIS

Perda do mandato do Deputado Jean-Marie Le
Pen

05.12.2000 05.03.2001 6

22/2000 299.538 MANDERS, PLOOIJ-VAN
GORSEL, MULDER, MAATEN
e SANDERS-TEN HOLTE

Necessidade de realização de um estudo sobre as
incidências negativas involuntárias e
desproporcionadas das directivas relativas às
aves selvagens, aos habitats e ao programa
Natura 2000 sobre as actividades económicas

19.12.2000 19.03.2001 10

23/2000 299.537 OOMEN-RUIJTEN A aplicação da directiva relativa às aves 19.12.2000 19.03.2001 6
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POLITICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

188/2000
Declaração do Conselho Europeu sobre o Médio Oriente

Nice, 8 de Dezembro de 2000

O Médio Oriente deve regressar a uma perspectiva de paz.

Ninguém se pode resignar à violência, ao sofrimento das populações e ao ódio entre os povos.

É necessário reatar as negociações. Para tal, a União Europeia considera necessário:

– o empenhamento pessoal do Primeiro-Ministro de Israel e do Presidente da Autoridade
Palestiniana;

– a aplicação integral e imediata dos compromissos por eles assumidos em Charm-El-Cheik e
em Gaza;

– passos concretos de ambos os lados, inclusive a renúncia à violência e, no tocante a Israel, a
questão da colonização;

– a criação de um mecanismo de medidas de confiança;

– o início dos trabalhos in loco da Comissão de Averiguação, na qual participa como
representante da União Europeia o Secretário-Geral Javier Solana, Alto Representante para a
PESC;

– um acordo sobre a criação de uma missão de observadores.

A União Europeia tem interesses de primordial importância no Médio Oriente. As suas posições
foram claramente definidas, nomeadamente no Conselho Europeu de Berlim, em Março de 1999, e
na declaração da União Europeia de 12 de Setembro de 2000. Está pronta a ajustar com todas as
partes os meios necessários para alcançar estes objectivos, tendo em vista o retomar das
negociações para um acordo de paz.

_______________
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189/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a assinatura do acordo de paz entre a Etiópia e a Eritreia
Bruxelas, 12 de Dezembro der 2000

A União Europeia congratula-se com a assinatura do acordo de paz entre a Etiópia e a Eritreia,
a 12 de Dezembro de 2000, em Argel.

A União Europeia presta homenagem aos esforços desenvolvidos pela OUA, nomeadamente pelo
Presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, e pelos seus enviados especiais, em nome daquela
organização.  Estes foram apoiados pelos Estados-Unidos e pela União Europeia, tendo-se o apoio
activo desta última exprimido em particular através da acção do representante especial da
Presidência.

Este acontecimento pode constituir uma viragem fundamental a favor da paz e do desenvolvimento
na região e tornar-se um exemplo para toda a África.

A União recorda o importante contributo que os seus membros prestam para a força das Nações
Unidas (UNMEE), destacada em conformidade com o Acordo de Argel de 18 de Junho de 2000,
bem como para os observadores da OUA. Tais contributos confirmam o empenhamento da União,
afirmado nomeadamente na sua posição comum de 29 de Junho de 2000, no sentido de apoiar de
modo coordenado as medidas tomadas para dar execução aos acordos de paz.

A União compromete-se a dar continuidade ao seu apoio ao processo de paz, bem como às acções
que têm por objectivo auxiliar as populações afectadas pelo conflito. A União espera que o acordo
de paz possa ser rapidamente implementado, para que ambos os países possam, num espírito de
reconciliação, voltar a dedicar-se inteiramente aos esforços de desenvolvimento, cooperação
regional e luta contra a pobreza, que a União Europeia está disposta a apoiar.

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

_______________
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190/2000
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre a próxima visita da Tróica a Rangum
Bruxelas, 15 de Dezembro de 2000

Na 13ª Reunião Ministerial UE-ASEAN (Vienciana, 11/12 de Dezembro de 2000), Win Aung,
Ministro dos Negócios Estrangeiros da Birmânia, anunciou em sessão plenária que a Tróica
europeia estava convidada a deslocar-se a Rangum em Janeiro de 2001. A pedido da Presidência
Francesa, informou que a Tróica beneficiaria das mesmas possibilidades que as proporcionadas no
decorrer da sua primeira missão, em Julho de 1999.

A Presidência da União Europeia toma nota deste anúncio e reafirma a disponibilidade da União
para prosseguir o seu diálogo com todas as partes interessadas, tal como o fez durante a primeira
missão da Tróica na Birmânia, em Julho de 1999.

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

_______________

191/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o Sri Lanka, por ocasião do Fórum de Desenvolvimento do Banco Mundial
Bruxelas, 18 de Dezembro de 2000

A União Europeia está ciente da difícil situação com que o Sri Lanka se vê confrontado. Para além
das consequências do conflito étnico que grassa desde 1983, as insuficiências em matéria de
governação travam igualmente o desenvolvimento do país.

Por ocasião das últimas eleições legislativas, realizadas em 10 de Outubro do corrente ano, a União
Europeia enviou ao Sri Lanka uma missão de observação, a fim de manifestar o seu apoio ao
processo democrático. A União Europeia deplora e condena as anomalias constatadas durante a
campanha e os actos de violência verificados durante a votação, susceptíveis de enfraquecer a
democracia. A União apela a que os autores desses actos de violência e dessas irregularidades sejam
identificados e julgados. A União Europeia considera, porém, que a votação reflecte, de forma
bastante razoável, a vontade dos cidadãos do Sri Lanka.



INFORMAÇÕES GERAIS20

Boletim 12.02.2001 - PT - PE 299.525

A União Europeia recorda ao Governo cingalês o seu desejo de ver aplicadas as 16 recomendações
formuladas pela missão de observadores no termo da votação, para que fique garantida uma maior
transparência em futuros actos eleitorais. A União está disposta a auxiliar o Governo do Sri Lanka a
realizar essa tarefa.

A União Europeia confirma igualmente a sua disponibilidade para apoiar construtivamente o
Governo do Sri Lanka nas suas tentativas de restabelecimento da paz no país. Apoia a missão de
"facilitador" do diálogo assumida pela Noruega desde Fevereiro de 2000, tendo, aliás, afirmado a
importância do primeiro encontro entre Eric Solheim e o dirigente dos LTTE, Velupillai
Prabhakaran, ocorrido em 1 de Novembro último.

A União Europeia reconhece os esforços envidados por Chandrika Kumaratunga no sentido de
paliar as múltiplas violações dos direitos humanos perpetradas por elementos do exército, da polícia
e das organizações paramilitares nos territórios controlados pelo Governo. Saúda a recente criação
do Comité Interministerial Permanente de Alto Nível, assistido por um Grupo de Trabalho
Interministerial, mas chama a atenção do Governo do Sri Lanka para a necessidade urgente de dar à
Comissão dos Direitos do Homem os meios humanos e materiais necessários ao seu bom
funcionamento.

A União Europeia manifesta-se chocada com o assassinato de jovens prisioneiros tamil perpetrado
no campo de reabilitação de Bindunuwewa em 25 de Outubro último, estando esses jovens sob
protecção das autoridades cingalesas. Solicita ao Governo do Sri Lanka que faça tudo o que estiver
ao seu alcance para que os culpados destes abusos sejam detidos e levados a julgamento. De uma
forma geral, a União Europeia exorta o Governo cingalês a identificar e julgar sistematicamente os
responsáveis por violações dos direitos humanos no país. Está igualmente preocupada com o
projecto que visa reintroduzir a aplicação da pena de morte.

No que se refere ao despacho sobre a segurança nacional, a União Europeia continua preocupada
com os abusos que poderá causar a atribuição de poderes reforçados às forças policiais e ainda com
a censura imposta aos meios de comunicação social.

Paralelamente, a União Europeia reitera a sua veemente condenação dos actos de terrorismo e das
violações dos direitos do homem e do direito humanitário internacional perpetrados pelos LTTE
(designadamente o alistamento de crianças-soldados). A União Europeia espera que a última
declaração proferida por Velupillai Prabhakaran, em que anunciava que o seu movimento estaria
disposto a encetar negociações de paz com o Governo, seja sincera e se traduza rapidamente na sua
participação em conversações com o Governo.
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Embora reconhecendo os esforços desenvolvidos pelo Governo cingalês em relação à população do
norte e nordeste do país e a favor das pessoas deslocadas, a União Europeia chama a sua atenção
para a extrema precariedade social, moral e física destas últimas, exortando-o a tudo fazer para
melhorar o destino destas pessoas, designadamente através da melhoria da acessibilidade à ajuda
humanitária e da liberdade de movimento. A União condena o recurso a minas antipessoal nas
zonas de conflito, tanto pelo exército cingalês como pelos LTTE, solicitando ao Governo do Sri
Lanka que coopere com a equipa de desminagem das Nações Unidas.

A União Europeia apoia o processo que permitiu formular o programa de ajuda, reabilitação e
reconciliação, pedindo ao Governo do Sri Lanka que aplique o mais rapidamente possível as
recomendações dele emanadas.

O Sri Lanka dispõe de trunfos apreciáveis, tais como um elevado grau de abertura económica ao
exterior, um nível notável de educação da população e de formação da mão-de-obra e um
importante potencial turístico. No entanto, as perspectivas de bons resultados económicos a longo
prazo dependem, por um lado, do prosseguimento, com determinação, das reformas estruturais
indispensáveis, da boa governação e da instauração de processos governamentais simplificados e,
por outro lado, da restauração da paz. A este respeito, a União Europeia está preocupada com a
importante parcela que as despesas militares representam no orçamento de Estado, o que
compromete o desenvolvimento do país.

Assim sendo, a União Europeia encoraja a sociedade civil do Sri Lanka e as forças políticas a
alcançarem um consenso nacional sobre um plano de paz a apresentar aos LTTE. A União Europeia
convida igualmente as partes a iniciarem, sem demora, negociações que conduzam a uma paz
duradoura, em que se tenham em conta, de forma substancial, as aspirações da minoria tamil, sem
violar o princípio intangível da integridade territorial e da unidade do Sri Lanka.

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

_______________
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192/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o México: conflito de Chiapas
Bruxelas, 20 de Dezembro de 2000

A União Europeia congratula-se com a disposição manifestada pelo novo Governo Mexicano de
envidar esforços para criar as condições necessárias ao reatamento do diálogo de paz, tendo em
vista uma resolução negociada e definitiva do conflito de Chiapas. Do mesmo modo, a União
Europeia congratula-se pela intenção, expressa pelo novo Governo do Estado de Chiapas, de
facilitar o reinício e a organização desse diálogo.

A União Europeia congratula-se igualmente com as intenções manifestadas pelo Exército Zapatista
de Libertação Nacional de responder favoravelmente à iniciativa do Governo Mexicano, atitude que
vai no sentido da pacificação desejada.

A União Europeia exprime o voto de que a abertura da economia mexicana possa contribuir para o
desenvolvimento económico e social de Chiapas e da sua população, e manifesta a sua
disponibilidade para apoiar esse processo, nomeadamente através da prossecução e, se possível, de
uma intensificação dos seus esforços naquela região.

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

_______________
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193/2000

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a realização de eleições legislativas na Costa do Marfim

Bruxelas, 19 de Dezembro de 2000

Muito embora constatando que as eleições legislativas na Costa do Marfim, em 10 de Dezembro,
decorreram num ambiente calmo, nas localidades onde efectivamente se realizaram, a União
Europeia lamenta todavia que o escrutínio não tenha podido realizar-se na globalidade do território,
deixando vagos 29 dos 225 assentos parlamentares. A União Europeia lamenta igualmente os actos
de violência registados nos dias que precederam o escrutínio.

A União Europeia considera prejudicial, para a re-instauração da democracia na Costa do Marfim,
que uma parte dos eleitores não tenha podido exprimir o seu voto. A União Europeia desejaria que
as autoridades tomassem todas as disposições úteis para criar um clima favorável à participação no
processo eleitoral do conjunto de eleitores da Costa do Marfim, nomeadamente no Norte do país. A
União Europeia encoraja todas as iniciativas que obtenham o acordo de todos os partidos políticos
da Costa do Marfim, a fim de que o processo eleitoral possa ser levado a bom termo no respeito dos
princípios da democracia, da transparência e da equidade.

Neste contexto, a União Europeia tenciona iniciar o processo de consultas previsto pelo art. 96º da
Convenção de Cotonou, para determinar as condições de cooperação com a Costa do Marfim.

Os países da Europa Central e Oriental, associados à União Europeia, Chipre, Malta e Turquia,
países igualmente associados, bem como os países da EFTA membros do Espaço Económico
Europeu associam-se igualmente a esta declaração.

______________
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194/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre as eleições legislativas sérvias de 23 de Dezembro de 2000
Bruxelas, 24 de Dezembro de 2000

A União Europeia congratula-se com a forma correcta como decorreram as eleições legislativas na
Sérvia e com a vitória das forças democráticas.

Esta vitória vem confirmar e consolidar o processo democrático iniciado em Belgrado com a eleição
do Presidente Kostunica.

Este resultado permitirá que sejam levadas a cabo na RFJ as indispensáveis reformas políticas,
económicas e sociais, vindo igualmente permitir que, na observância das suas obrigações
internacionais, este país prossiga na via da reconciliação com os seus vizinhos e da aproximação à
União Europeia.

A União Europeia confirma o seu inteiro apoio ao Presidente Kostunica no sentido de levar a bom
termo tal política.

_______________

195/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a libertação dos presos políticos kosovares detidos na Sérvia
Bruxelas, 3 de Janeiro de 2001

A União Europeia apela às autoridades jugoslavas e sérvias para que encontrem as vias jurídicas
apropriadas para a rápida libertação dos presos kosovares albaneses detidos por motivos políticos.

A União apela igualmente às autoridades de Belgrado para que prevejam medidas de amnistia, pelas
vias jurídicas apropriadas, em relação às pessoas que se tenham recusado a combater aquando do
conflito do Kosovo.

_______________
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197/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Laos
Bruxelas, 22 de Dezembro de 2000

O Laos assinou em 7 de Dezembro de 2000, em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, o Pacto
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos
Económicos, Sociais e Culturais. A União Europeia saúda a decisão do Laos de assinar os referidos
pactos e encoraja firmemente este país a proceder rapidamente à sua ratificação e implementação.

A presente declaração é também subscrita pela Bulgária, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia,
Polónia, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, República Checa, Chipre, Malta e Turquia, países
igualmente associados, bem como pelo Liechtenstein e a Noruega, membros do Espaço Económico
Europeu.

_______________

198/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre Caxemira

Bruxelas, 28 de Dezembro de 2000

A União Europeia saúda a decisão recentemente tomada pelas autoridades indianas no sentido de
prolongar por um mês o cessar-fogo em Caxemira.

Regista igualmente com satisfação o facto de o Paquistão ter declarado ser sua intenção retirar uma
parte das suas tropas estacionadas na linha de controlo.

Surgindo no seguimento das iniciativas tomadas por ambos os países em 19 de Novembro
e 2 de Dezembro, estes novos gestos vão no sentido de uma redução das tensões no terreno.

A União Europeia encoraja a Índia e o Paquistão a prosseguirem os seus esforços, no espírito de
Lahore, com vista a um rápido reatamento do diálogo e à busca de uma solução pacífica para o seu
diferendo.
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199/2000

Declaração conjunta do Governo da República do Sudão e
da União Europeia

Bruxelas, 8 de Dezembro de 2000

A União Europeia e o Sudão iniciaram em Novembro de 1999, por um período de um ano, um
diálogo político a que se deu o nome de "diálogo renovado" e que tinha por objectivo debater a
evolução em curso no Sudão nos domínios da democratização, dos direitos do Homem e do Estado
de direito, da luta contra o terrorismo e do processo de paz, bem como das relações com os Estados
limítrofes.

No âmbito desse diálogo foram organizadas quinze reuniões que congregaram, por um lado, os
representantes dos Estados-Membros da UE e da Comissão residentes ou acreditados em Cartum e,
por outro, as autoridades sudanesas. Os resultados dos debates foram consignados num documento
de trabalho conjunto concebido por forma a poder ter em conta eventuais evoluções ulteriores.

Os Estados-Membros da União Europeia e o Sudão fazem hoje uma avaliação positiva deste ano de
diálogo, que permitiu estabelecer, num clima de confiança, uma melhor compreensão de parte a
parte.

A União Europeia e o Sudão decidiram por conseguinte prorrogar o referido diálogo por um novo
período de um ano, encetando ao mesmo tempo uma reflexão mais ampla sobre o futuro das
relações euro–sudanesas, na perspectiva da sua normalização total e do reatamento integral da ajuda
ao desenvolvimento.

A União Europeia está disposta a estudar o financiamento de programas directamente ligados aos
temas do diálogo (direitos do Homem, democratização e Estado de direito, etc.).

Neste contexto, a União Europeia propõe–se implementar desde já um programa de reabilitação
denominado "humanitário +", de um montante de 15 milhões de euros, financiado com verbas do 6º
FED. Este programa, vocacionado para transcender uma lógica estritamente humanitária, deverá
permitir que as populações beneficiárias se tornem menos dependentes do auxílio de emergência.
A União Europeia e o Sudão acordaram, além disso, em que doravante o diálogo incidiria antes de
mais sobre as questões relacionadas com o processo de paz no Sul do país, os direitos do Homem e
a democratização, bem como as liberdades públicas. A União Europeia está a analisar a
possibilidade de enquadrar a orientação deste diálogo no âmbito do Acordo de Cotonou, e,
nomeadamente, do artigo 8º, o que não excluiria outras possibilidades de consultas no âmbito do
mesmo acordo.

_______________
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001/2001
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre o Gana
Bruxelas,  4 de Janeiro de 2001

A União Europeia congratula-se com as eleições parlamentares e presidenciais livres, justas e
transparentes realizadas no Gana em 7 e 28 de Dezembro de 2000.

A forma ordeira como se realizaram as eleições constitui um sinal claro do empenhamento do povo,
das autoridades e dos partidos políticos ganeses em continuar a consolidar a democracia no país,
num espírito de tolerância e de unidade nacional.

A União Europeia saúda todas as partes envolvidas neste processo e expressa a sua vontade de,
numa parceria continuada com as autoridades ganesas, contribuir para o desenvolvimento
económico e social do país, em benefício de todos os ganeses.

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

_______________

002/2001

Declaração da União Europeia e
dos países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, de Chipre, Malta e

Turquia, países também associados, e da Islândia, Liechtenstein e Noruega, países da EFTA
que são membros do Espaço Económico Europeu,

sobre a libertação de presos políticos kosovares detidos na Sérvia
Bruxelas, 9 de Janeiro de 2001

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e Turquia,
países também associados, e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA que são
membros do Espaço Económico Europeu, afirmam que subscrevem a declaração da União Europeia
sobre a libertação de presos políticos kosovares detidos na Sérvia.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________
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004/2001

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

Bruxelas, 11 de Janeiro de 2001

A União Europeia regista com profunda consternação a tentativa de golpe de Estado ocorrida na
noite de 7 para 8 de Janeiro.

A União Europeia apela a todas as partes para que tenham uma actuação responsável, evitando
qualquer forma de violência.

A União insta as autoridades da Costa do Marfim a promoverem o espírito de reconciliação e
coesão nacionais necessário para contrariar o clima de grande tensão que pode ser nocivo para a
estabilidade de toda a subregião.

A União Europeia insta as autoridades e todos os cidadãos da Costa do Marfim a respeitarem os
direitos humanos, as liberdades civis e os princípios democráticos.

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

_______________
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005/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o processo de verificação

conjunto Butão-Nepal em matéria de refugiados
Bruxelas, 12 de Janeiro de 2001

A União Europeia saúda as importantes diligências recentemente efectuadas pelos Governos do
Butão e do Nepal no sentido de resolver a questão dos campos de refugiados do Leste do Nepal,
bem como a determinação com que os dois Governos se empenharam em chegar, através do diálogo
bilateral, a uma solução duradoura num espírito de boa vizinhança.

A União Europeia é um dos principais patrocinadores do programa proposto para os campos pelo
Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. A União Europeia congratula–se com a
perspectiva de um rápido processo de verificação que conduza aos repatriamento dos refugiados e, a
prazo, ao encerramento dos campos. A UE irá acompanhar de perto o trabalho da Comissão
Ministerial Conjunta e da Equipa de Verificação Conjunta.

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

_______________

006/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a comparência perante o TCIJ da ex-Presidente da Republika Srpska,
Biljana Plavsic

Bruxelas, 11 de Janeiro de 2001

A União Europeia saúda a decisão da ex-Presidente da Republika Srpska na Bósnia-Herzegovina,
Biljana Plavsic, pronunciada pelo Tribunal Criminal Internacional para a ex-Jugoslávia (TCIJ), de
se apresentar voluntariamente na Haia para cooperar com o Tribunal.

A União insta todas as outras pessoas pronunciadas pelo TCIJ a comparecerem voluntariamente
perante o Tribunal e reitera o seu apelo a todos os Estados e entidades envolvidos para que
cumpram a sua obrigação de cooperar com o TCIJ.

_______________
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007/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia e dos países da Europa Central e
Oriental associados à União Europeia, de Chipre, Malta e Turquia, países também associados,

e da Islândia, Liechtenstein e Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço
Económico Europeu, sobre a comparência perante o TCIJ da ex-Presidente da Republika

Srpska, Biljana Plavsic
Bruxelas,  12 de Janeiro de 2001

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e Turquia,
países também associados, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA que são
membros do Espaço Económico Europeu, declaram que subscrevem a declaração da União
Europeia sobre a comparência perante o TCIJ da ex-Presidente da Republika Srpska, Biljana
Plavsic, publicada em Bruxelas e Estocolmo na quinta-feira, 11 de Janeiro de 2001.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

008/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre Aceh

Bruxelas, 12 de Janeiro de 2001

A União Europeia congratula-se com o prolongamento da moratória sobre a violência em Aceh,
acordado em Genebra pelo Governo da Indonésia e pelo Movimento Aceh Livre (GAM) e tornado
público em 10 de Janeiro. A UE saúda igualmente a intenção de ambas as partes de prosseguir o
diálogo com debates de fundo a realizar em Fevereiro.

A UE tem repetidamente salientado que é a favor de uma Indonésia forte, unida, democrática e
próspera. A União apoia plenamente a integridade territorial do país. Exorta as autoridades
indonésias e o GAM a encontrarem uma solução pacífica para Aceh, através do diálogo e não pela
força. Congratulou-se com o início do processo jurídico no sentido de levar a tribunal os
presumíveis autores de violações dos direitos humanos em Aceh. Apela a ambas as partes para que
respeitem os termos da moratória sobre a violência e dêem provas da maior contenção no terreno.

A UE continuará a acompanhar atentamente a evolução da situação.

_______________
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009/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as condenações à morte e as

execuções levadas a cabo pela Autoridade Palestiniana
Bruxelas, 15 de Janeiro de 2001

A União Europeia lamenta profundamente as execuções ocorridas no sábado em Gaza e Nablus, na
sequência da condenação à morte de Majdi Mahawi e de Allan Bani Odeh.

A União Europeia apela ainda ao Presidente Arafat para que comute as penas de morte a que foram
condenados, também no sábado, em Belém, Ali al-Hatib e Husa al-Din Musa. A União Europeia
insta o Presidente Arafat a que, como primeiro passo, pondere a decisão de decretar uma moratória
da pena de morte, e reafirma a sua convicção de que a abolição da pena de morte em todo o mundo
contribuiria para a promoção da dignidade humana.

_______________

010/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o processo de paz na Colômbia

Bruxelas, 19 de Janeiro de 2001

A União Europeia manifesta a sua profunda preocupação com o agravamento do conflito armado na
Colômbia e com o crescente sofrimento da população civil. A União Europeia está convicta de que
a solução para este conflito só pode ser encontrada por via negocial.

Por conseguinte, a União Europeia insta as FARC a reatarem imediatamente as negociações tendo
em vista a obtenção de resultados concretos no processo de paz. A fim de facilitar o relançamento
das conversações de paz, a União apela ao Governo da Colômbia para que mantenha a zona
desmilitarizada.

A União Europeia regista os esforços envidados pelo Governo colombiano no sentido de reduzir as
actividades dos grupos paramilitares. Salienta a necessidade de que continuem a ser dados passos
para refrear essas actividades e insta o Governo da Colômbia a tomar as medidas necessárias.

A União Europeia saúda o anúncio de um acordo preliminar entre o Governo colombiano e o ELN,
reafirmando o seu apoio a estas negociações de paz e incentivando ambas as partes a celebrar um
acordo definitivo.
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A União Europeia condena com firmeza os persistentes e graves abusos e violações dos direitos
humanos na Colômbia, apelando a todas as partes em conflito para que ponham termo à violência,
respeitem os direitos humanos e cumpram os princípios do direito humanitário internacional.

A União Europeia apela a todos os grupos armados que detêm reféns para que os libertem de
imediato. Neste contexto, a União Europeia saúda a libertação, pelo ELN, dos agentes de polícia e
membros do exército sequestrados, e apela às FARC para que libertem, conforme anunciaram,
alguns militares e polícias capturados.

A União Europeia reafirma a sua vontade de apoiar uma solução pacífica duradoura para o conflito
na Colômbia.

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

_______________

011/2001
Declaração da Presidência em nome da União Eueropeia

Sobre os veredictos pronunciados contra intelectuals iranianos pela sua participação numa
conferência sobre o Irão realizada em Berlim, em Abril de 2000

Bruxelas, 16 de Janeiro de 2001

A União Europeia manifesta a sua profunda preocupação com as notícias que dão conta de
veredictos severos pronunciados pelo Tribunal Revolucionário em Teerão contra representantes da
comunidade académica e intelectual do Irão. A União Europeia considera que estes veredictos estão
em contradição com as normas internacionais em matéria de direitos humanos e de liberdades
fundamentais e com os esforços envidados pelo Governo Iraniano no sentido de estabelecer uma
sociedade civil e de reforçar o Estado de direito.

A União congratula-se com a absolvição de alguns dos arguidos e espera que os processos de
recurso dos condenados, que serão seguidos pela União, conduzam a uma absolvição generalizada.
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012/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a situação dos refugiados afegãos nas fronteiras tajiques
Bruxelas,  17 de Janeiro de 2001

A União Europeia está preocupada com as notícias de que haverá um elevado número de refugiados
do Afeganistão retidos entre as frentes na zona da fronteira com o Tajiquistão, em circunstâncias
cada vez mais difíceis e penosas. Embora compreendamos plenamente as preocupações de
segurança do Governo do Tajiquistão, instamos as autoridades tajiques a fazer tudo o que está ao
seu alcance para melhorar a situação humanitária dos refugiados, em estreita cooperação com as
instâncias internacionais competentes, tais como o ACNUR.

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

_______________
013/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a República Democrática do Congo

Bruxelas, 22 de Janeiro de 2001

A União Europeia condena veementemente o atentado contra o Presidente da República
Democrática do Congo, Laurent-Désiré Kabila, como condena todos os actos de violência política
deste tipo.

A União Europeia apela à calma e insta todas as partes congolesas a desenvolver esforços em prol
da reconciliação nacional e de um processo de democratização.

A União Europeia insta todas as partes no Acordo de Lusaca a respeitar os compromissos que
assumiram no âmbito deste acordo, a dar cumprimento às resoluções pertinentes do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, a actuar com contenção e a trabalhar em conjunto, não só em
palavras mas também em actos, por uma solução pacífica do conflito na República Democrática do
Congo.

A União Europeia reitera o seu apoio à integridade territorial da República Democrática do Congo e
o seu empenhamento em apoiar a aplicação integral do Acordo de Lusaca.

A União Europeia insta as autoridades da República Democrática do Congo a respeitar os princípios
do Estado de direito e a garantir a segurança de todos os civis que se encontram no seu território.
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A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à
União Europeia, por Chipre, Malta e a Turquia, países também associados, e pela Islândia e a
Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

0014/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições legislativas em
Cabo Verde

Bruxelas, 19 de Janeiro de 2001

A União Europeia congratula-se com as eleições legislativas livres e equitativas realizadas em Cabo
Verde em 14 de Janeiro de 2001.

O facto de, pela terceira vez, terem tido lugar eleições democráticas e de, pela segunda vez, a
transferência de poderes de um partido político para outro se ter processado sem sobressaltos vem
confirmar a plena adesão do povo caboverdiano aos princípios democráticos.

A União Europeia felicita todos os partidos em presença e expressa a sua disposição para prosseguir
a cooperação com as autoridades caboverdianas, em benefício do povo de Cabo Verde.

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

_______________

015/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as Filipinas

Bruxelas, 20 de Janeiro de 2001

A União Europeia congratula-se com o facto de a mudança de liderança política na República das
Filipinas ter decorrido de forma pacífica. Aguarda com expectativa a oportunidade de colaborar
com a Presidente Gloria Macapagal Arroyo e com a sua administração para enfrentar os numerosos
desafios que se lhes deparam e estreitar a relação entre as Filipinas e a União Europeia.

_______________
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0016/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre as penas corporais aplicadas no Estado de Zamfara, Nigéria
Bruxelas, 30 de Janeiro de 2001

A União Europeia condena a flagelação aplicada no Estado de Zamfara, Nigéria, em 19 Janeiro, a
uma menor condenada ao abrigo da legislação do Estado de Zamfara.  Este acto constitui uma
violação dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos, em especial da Convenção das
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de que a Nigéria é signatária. Viola igualmente o
artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e o artigo 7º do Pacto Internacional sobre
os Direitos Civis e Políticos, que estipulam que "ninguém será submetido a tortura nem a penas ou
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes".

A este respeito, a União Europeia congratula-se com os esforços envidados pelo Governo Federal
para garantir que a legislação nigeriana esteja em conformidade com os pactos internacionais em
matéria de direitos humanos.

A União Europeia considera encorajadora a acção legal e pacífica levada a efeito a este propósito
por grupos, tanto muçulmanos como cristãos, de defesa dos direitos humanos na Nigéria.

A União Europeia expressa a sua disponibilidade para prosseguir o diálogo que decorre no âmbito
da sua parceria com a Nigéria, no intuito de reforçar os processos em curso naquele país no sentido
da consolidação da democracia e do respeito dos direitos humanos.

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

_______________
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0017/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o terramoto na Índia

Bruxelas, 29 de Janeiro de 2001

Profundamente consternada com as trágicas notícias da devastação causada pelo terramoto ocorrido
em Gujarat a 26 de Janeiro e com o enorme rasto de destruição e sofrimento humano que deixou, a
União Europeia expressa o seu sentimento da mais profunda solidariedade para com o Governo e o
povo da Índia, em especial as populações atingidas por esta catástrofe.

A União Europeia e os Estados-Membros a título individual reagiram a esta calamidade,
disponibilizando recursos humanos, materiais e financeiros com o objectivo de ajudar as
autoridades nos esforços que desenvolvem para socorrer as numerosas vítimas.

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

_________________

196/2000- 0003/2001: Á data do fecho desta edição, estes documentos não nos tinham ainda
enviados pelo Conselho.
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA
DE 24 E 25 DE JANEIRO DE 2001

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

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

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

1. SECÇÃO MERCADO ÚNICO, PRODUÇÃO E CONSUMO

•  Os efeitos do comércio electrónico sobre o mercado único (OMU)
Relator: GLATZ (Interesses Diversos – AT)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES 38/2001

− Pontos principais: Em consequência, o Comité reclama e recomenda, em síntese, o
seguinte:

 
•  Apoio a um diálogo construtivo entre consumidores e produtores e, sendo o caso, o

comércio.
 

•  Promoção de estratégias complementares e de incentivo aos novos meios tecnológicos,
com o objectivo de proporcionar acesso ao maior número de pessoas possível.

 
•  Estabelecimento de um enquadramento legal, a nível europeu e mundial, visando um

acesso transparente e comportável ao comércio electrónico, que ofereça aos consumidores
segurança e garantias.

 
•  Criação de um quadro jurídico para os domínios que não foram incluídos na directiva sobre

o comércio electrónico. Designadamente, um enquadramento para processos alternativos
de resolução de litígios, aspectos de marketing desleal, critérios para iniciativas de
auto-regulação, etc..

http://www.cese.europa.eu
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•  Na iminência de disputas judiciais, que os fornecedores ofereçam aos consumidores

possibilidades de chegar a soluções.
 

•  Desenvolver e aplicar normas e princípios equiparáveis.
 

•  Desenvolvimento de meios de pagamento seguros e redução do custo das transferências
transfronteiriças.

 
•  Redução dos obstáculos fiscais e das distorções existentes.

 
•  Maior prioridade à protecção de dados. É necessária uma adaptação do direito da protecção

de dados à nova realidade tecnológica e económica.

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

•  XXIX Relatório sobre a política de concorrência
Relator: PEZZINI (Interesses Diversos – I)

− Referência: SEC(2000) 720 final – CES 39/2001
 
− Pontos principais: O parecer vem no seguimento de pareceres emitidos no passado pelo

Comité Económico e Social em matéria de política de concorrência e segue a mesma linha de
ideias.

O parecer aborda pormenorizadamente:

•  a modernização do quadro jurídico;
 
•  a superação da concentração na Comissão da gestão da política comunitária de concorrência;

 
•  a importância dos objectivos do projecto de modernização;

 
•  a posição central dos interesses do cidadão-consumidor na nova política de concorrência;

 
•  a prática comunitária em matéria de compromissos a que pode ser subordinada uma decisão

de compatibilidade de uma operação no âmbito do controlo das concentrações.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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− Contacto: Birgit FULAR
(Tel.: 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

•  Características motociclos
Relator: BARROS VALE (Empregadores – P)

− Referência: COM(2000) 314 final – 2000/0136 COD – CES 40/2001– 2000/0136 COD
 
− Contacto: João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel.: 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Seguros de vida
Relator: PELLETIER (Empregadores – F)

− Referência: COM(2000) 398 final – 2000/0162 COD – CES 41/2001 – 2000/0162 COD
 

− Contacto: Alison IMRIE
(Tel.: 32 2 546 9501 – e-mail: alison.imrie@esc.eu.int)

•  Esgotamento dos direitos conferidos pela marca registada
Relatora: SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – E)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES 42/2001
 
− Pontos principais: O presente parecer tem como objectivo apoiar a decisão da Comissão, de

Maio de 2000, de não modificar o regime vigente de esgotamento comunitário das marcas
registadas devido, em parte, à necessidade de manter a protecção dos bens e serviços europeus
identificados pelas suas marcas.

 
− Contacto:  Birgit FULAR

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

•  Pesos nominais referentes aos extractos de café e aos extractos de chicória
Relator: LIVERANI (Trabalhadores – I)

− Referência: COM(2000) 568 final – 2000/0235 COD – CES 43/2001 – 2000/0235 COD
 

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

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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2. SECCÃO DE TRANSPORTES, ENERGIA, INFRASTRUCTURAS,
SOCIEDADE DA INFORMAÅÃO

•  Auxílios aos transportes/Alteração do Regulamento nº 1107/70
Relator: KIELMAN (Empregadores – NL)

− Referência: COM(2000) 5 final – 2000/0023 COD – CES 44/2001 – 2000/0023 COD
 
− Pontos principais: Para o Comité, a proposta de regulamento em apreço é prematura, visto se

lhe afigurar oportuno esperar até todos os modos de transporte alcançarem o mesmo nível de
desenvolvimento, pois só assim poderão ser tratados em pé de igualdade.

Por outro lado, a Comissão deveria ter uma ideia bem fundada da importância relativa das
várias componentes dos custos antes de avançar com uma proposta de regulamento que baseia
a concessão de auxílios a um modo de transporte específico nos custos externos não cobertos
de modos concorrentes.

O Comité acha que não são tidas em linha de conta as consequências económicas e sociais da
presente proposta.

 
− Contacto: Luís LOBO
 (Tel.: 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 
•  Veículos rodoviários/ Dimensões e pesos máximos autorizados
Relator: KIELMAN (Empregadores – NL)

− Referência: COM(2000) 137 final – 2000/0060 COD – CES 56/2001 – 2000/0060 COD
 

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

•  Europe 2002 – uma sociedade da informação para todos
Relator: KORYFIDIS (Trabalhadores – GR)

− Referência: COM(2000) 330 final – CES 45/2001
 

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

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS 41

Boletim 12.02.2001 - PT - PE 299.525

•  Responsabilidade das transportadoras aéreas /Alteração
Relator: GREEN (Empregadores – DK)

− Referência: COM(2000) 340 final – 2000/0145 COD – CES 46/2001 – 2000/0145 COD

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

•  Redes de comunicações electrónicas

− Referência: COM(2000) 384 final – 2000/0186 COD – CES 47/2001 – 2000/0186 COD

•  Dados pessoais/Comunicações electrónicas

− Referência: COM(2000) 385 final – 2000/0189 COD – CES 48/2001 – 2000/0189 COD

•  Autorizações/ Comunicações electrónicas

− Referência: COM(2000) 386 final – 2000/0188 COD – CES 49/2001 – 2000/0188 COD 

•  Quadro regulamentar/ Comunicações electrónicas
Relator: LAGERHOLM (Empregadores – SE)

− Referência: COM(2000) 393 final – 2000/0184 COD – CES 50/2001 – 2000/0184 COD

− Pontos principais: A convergência dos sectores das telecomunicações, meios de
comunicação social e tecnologias da informação implica que todas as redes e serviços de
transmissão sejam abrangidos por um único quadro regulamentar, que deve constar das quatro
directivas mencionadas, de uma directiva relativa ao serviço universal e aos direitos dos
utilizadores (parecer em elaboração) e do regulamento relativo à oferta separada de acesso à
linha de assinante (parecer CES 1193/2000).

O Comité congratula-se com o facto de a Comissão ter mantido as linhas mestras da proposta
de quadro regulamentar. O Comité considera apropriado e oportuno o princípio de tornar a
regulamentação cada vez mais flexível com um número restrito de dispositivos de protecção
do interesse público. Convinha ainda que o novo quadro regulamentar tivesse por meta a
previsibilidade e a observância da legislação horizontal da UE em matéria de concorrência e
de protecção do consumidor.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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O Comité congratula-se com o facto de a directiva-quadro dizer exclusivamente respeito aos
casos em que se constata a falta de concorrência efectiva num determinado mercado. Além
disso, o CES apoia o princípio do estabelecimento de uma lista das intervenções aceitáveis
das ARN e da notificação obrigatória aos Estados-Membros da acção proposta.

No entender do Comité, seria conveniente abster-se de tentar regulamentar as novas redes.
Acresce que uma eventual regulamentação da Internet seria sensivelmente mais complexa do
que a da telefonia.

Por isso, o Comité entende que a proposta em apreço deveria concentrar-se apenas em
determinadas questões específicas do sector.

O CES apoia a proposta de introdução de um tal sistema de «consentimento prévio» (opt-in)
para as mensagens de correio electrónico de carácter comercial. O Comité reconhece deveras
que um sistema desse tipo apresenta sérios inconvenientes dado que pode constituir um
entrave ao desenvolvimento do comércio electrónico.

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

•  Espectro de radiofrequências
Relator: HERNÁNDEZ BATALLER (Interesses diversos – E)

− Referência: COM(2000) 407 final – 2000/0187 COD – CES 51/2001 – 2000/0187 COD 
 
− Contacto: Carmen AVELLANER

(Tel.: 32 2 546 9794 – e-mail: carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int)

3. SECÅÃO AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL,
AMBIENTE

•  Tarifação dos recursos hídricos
Relatora: SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – E)

− Referência: COM(2000) 477 final – CES 52/2001

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
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− Pontos principais: Em conformidade com os seus pareceres anteriores sobre a política da
água da UE, o CES considera que a tarifação pode desempenhar um papel fundamental no
estímulo da utilização sustentável da água. Além disso, recorda que a água não constitui
tão-somente um bem económico, mas também, fundamentalmente, um direito essencial para o
ser humano, sendo indispensável para os ecossistemas. Por isso, preconiza igualmente a
introdução de uma ordem equilibrada de prioridades das utilizações em função de critérios
sociais e ambientais que evite que seja exclusivamente o preço – ou seja, a capacidade
económica dos utilizadores – a definir a utilização sustentável. A Comissão entende
igualmente que a introdução de mecanismos de tarifação não deve constituir a primeira
prioridade para as administrações competentes em detrimento de outras mais importantes, por
exemplo, a compilação da informação, as análises das utilizações e a elaboração dos planos de
gestão. Sublinha igualmente que a política de tarifação da água deve estar relacionada com as
restantes políticas comunitárias, especialmente com a PAC, com as políticas de coesão social,
de desenvolvimento regional e de ambiente.

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

•  Peste porcina
Relator: SCULLY (Interesses diversos – IRL)

− Referência: COM(2000) 462 final – 2000/0214 CNS – CES 53/2001 – 2000/0214 CNS
 
− Contacto: Nikolaos PIPILIAGKAS

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

•  Financiamento PAC
Relator: STRASSER (Interesses diversos – AT)

− Referência: COM(2000) 494 final – 2000/0204 CNS – CES 54/2001 – 2000/0204 CNS
 
− Contacto: Åsa DONELL

(Tel.: 32 2 546 9454 – e-mail: asa.donell@esc.eu.int

mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
mailto:asa.donell@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:asa.donell@cese.europa.eu
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•  Pesca/Protecção dos juvenis (6ª modificação)
Relator: M. CHAGAS (Trabalhadores – P)

− Referência: COM(2000) 501 final – 2000/0215 CNS – CES 55/2001 – 2000/0215 CNS
 
− Contacto: Nikolaos PIPILIAGKAS

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

4. SECÇÃO UNIÃO ECONÓMICA E MONETÁRIA, COESÃO
ECONÓMICA E SOCIAL

•  Modalidades de execução de determinadas disposições do regulamento financeiro de 21.12.77
Relator-geral: DONOVAN (Empregadores – IRL)

− Referência: SEC (2000) 1890 final – CES 57/2001
 

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

5. SECÇÃO EMPREGO, ASSUNTOS SOCIAIS E CIDADANIA

•  Igualdade de tratamento entre homens e mulheres
Relatora: Christina WAHROLIN (Gr. III– SV)

− Referência: COM(2000) 334 final – 2000/0142 (COD) – CES 60/2001
 
− Pontos principais: O Comité Económico e Social aplaude, em linhas gerais, a proposta da

Comissão de proceder a alterações e salienta especialmente a importância de, por um lado, o
conceito de assédio sexual ter sido tratado pela primeira vez em forma de directiva e, por
outro, a definição como tal estabelecer explicitamente que o assédio sexual constitui
discriminação em razão do sexo no local de trabalho. Tal significa que a responsabilidade de
prevenir e evitar o assédio sexual no local de trabalho cabe sempre à entidade patronal. Do
ponto de vista da segurança jurídica, é fundamental assinalar o facto de a entidade patronal –
perante um caso concreto – só poder actuar depois de este caso ter chegado ao seu
conhecimento.

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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O Comité concorda com a proposta da Comissão de explicitar o direito de a mulher puérpera
regressar ao seu posto de trabalho, ou a um posto de trabalho equivalente, mas considera a
expressão "nas mesmas condições de trabalho" excessivamente rígida. Melhor seria "em
condições de trabalho não piores às precedentes". Se a Directiva vier a ser alterada no futuro,
o Comité entende que seria oportuno integrar nessa altura a questão do regresso ao posto de
trabalho sem degradação das condições de trabalho.

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

6. SECÇÃO DE RELAÇÕES EXTERNAS

•  As relações UE/Índia
Relator: SHARMA (Gr. III– RU)

− Referência: CES 947/2000 fin (relatório de informação)
 
− Pontos principais: Ao nível oficial, as relações UE-Índia estão a melhorar. No entanto,

grande parte desta actividade decorre perante a indiferença da opinião pública tanto na UE
como na Índia, e alguns assuntos podem chegar a um verdadeiro beco sem saída.

Dado o dinamismo da sociedade civil tanto na União Europeia como na Índia, a mesa-redonda
e os grupos de reflexão poderiam contribuir para superar esse impasse. Além das informações
de base necessárias ao diálogo da sociedade civil UE/Índia (informações sobre a situação da
sociedade civil indiana, diálogo político em curso, relações comerciais e económicas,
cooperação económica e cooperação ao desenvolvimento, situação da economia indiana), o
relatório de informação propõe diversos temas para debate.

No atinente aos assuntos a debater na mesa-redonda, propõem-se cinco temas:

•  gestão ambiental;
•  capital humano;
•  igualdade de sexos;
•  diálogo social estruturado;
•  a economia e as empresas na UE e na Índia.

− Contacto: Nicolas Alexopoulos
(Tel.: 32 2 546 9370 – e-mail: nicolas.alexopoulos@esc.eu.int)

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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DIVERSOS

DOCUMENTOS APRESENTADOS AO CONSELHO EUROPEU DE NICE
(Disponiveis na distribuição)

•  Nota da Presidência sobre a proclamação solene
(14101/00)

•  Documento de síntese
(CONFER 4816/00)

•  Visão de conjunto do processo de alargamento (Conclusões do Conselho "Assuntos Gerais")
(13970/1/00 REV 1)

•  Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre os aspectos cambiais do alargamento
      (13055/00)

•  Documento de estratégia para o alargamento – Relatório sobre os progressos realizados por cada
um dos países candidatos na via da adesão

      (13358/00) (COM(00)0700)

•  Relatório da Presidência
      (14056/00 REV 2)

•  Relatório do Secretário-Geral/Alto Representante: quadro de referência para a gestão global e
coerente de crises
(13957/1/00 REV 1 + COR 1)

•  Relatório do Secretário-Geral/Alto Representante e da Comissão fazendo recomendações
concretas sobre a maneira de melhorar a coerência e eficácia da acção da União Europeia no
domínio da prevenção de conflitos
(14088/00)

•  Relatório Conjunto sobre o Emprego - 2000
(12909/00 COR 1 (en), COR 2, ADD 1, ADD 1 COR 1 (en))

•  Proposta alterada de decisão do Conselho relativa às Orientações para as Políticas de Emprego
dos Estados-Membros em 2001
(14116/00)
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•  Recomendação da Comissão para recomendações do Conselho relativas à execução das
políticas de emprego dos Estados-Membros
(14115/00)

•  Agenda Social Europeia
(14011/00 + COR 1 (en) + COR 2 (es))

� Comunicação da Comissão "Agenda Social Europeia"
(9964/00) (COM(00)0379)

•  Luta contra a pobreza e a exclusão social – Definição dos objectivos adequados
(14110/00)

•  Relatório intercalar do Grupo de Alto Nível sobre Protecção Social acerca da Comunicação da
Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social intitulada:
"Evolução futura da protecção social numa perspectiva a longo prazo: regime de pensões
seguras e sustentáveis"
(14055/00)

•  Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre a análise de instrumentos financeiros comunitários
destinados às empresas
(13056/00)

•  Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre "Indicadores Estruturais: um instrumento das reformas
estruturais"
(13217/00, 13170/1/00)

•  Proposta da Comissão
(11909/00) (COM(00)0594)

•  Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu eEurope 2002
(14203/00) (COM(00)0783)

•  Relatórios da Comissão e do Conselho sobre a implementação do Plano de Acção eEurope 2002
(13515/1/00, 14195/00) (SEC(00)2139)

•  Resolução do Conselho relativa ao plano de acção a favor da mobilidade
(13649/00)
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•  Nota de envio da Resolução do Conselho relativa ao princípio de precaução
(13603/00 + COR 1 (fi), REV 1 (en))

•  Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre o ambiente e o desenvolvimento sustentável
(13054/1/00 REV 1)

•  Relatório do Grupo de Alto Nível "Asilo e Migração"
(13993/00 + ADD 13994/00)

•  Relatório do Conselho sobre a execução da Estratégia Comum para a Ucrânia
(14202/00)

•  Declaração sobre os serviços de interesse geral
(13403/00 + COR 1 + ADD 1 + 2 (f, en))

•  Legislar Melhor 2000" (Relatório da Comissão)
(14253/00)(COM(00)0772)

•  Relatório da Presidência e do Secretariado-Geral do Conselho sobre o melhoramento da eficácia
de processo de co-decisão
(13316/1/00 REV 1, 14144/00)

•  Projecto de resolução do Conselho relativa à aplicação dos sistemas nacionais de fixação do
preço dos livros
(13343/00 REV 1(fi))

•  Projecto de resolução do Conselho relativa aos auxílios aos sectores cinematográfico e
audiovisual
(13345/00)

•  Relatório da Comissão relativa ao nº 2 do artigo 299º - estratégia de desenvolvimento
sustentável para as regiões ultraperiféricas (RUP)
(7072/00, SEC(2000) 2192)
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COMISSÕES
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 DESIGNAÅÃO DE RELATORES                   (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

BROK
(PPE-DE)

Progressos realizados no domínio da
execução da Política Externa e de
Segurança Comum (artigo 21º TUE)

AFET (F) 23.01.01

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Mandato de negociação de um acordo
de associação inter-regional com o
Mercosul

AFET (F) 23.01.01 B5-0693/00

SALAFRANCA
SÁNCHEZ-
NEYRA
(PPE-DE)

Mandato de negociação de um acordo
de associação com o Chile

AFET (F) 23.01.01 B5-0692/00

ADAM
(PSE)

Política da água: lista das substâncias
prioritárias, protecção do ecossistema
e da saúde humana

AGRI (P) 24.01.01 C5-0079/00

BÖGE
(PPE-DE)

Doenças animais e saúde pública: luta
contra as encefalopatias
espongiformes transmissíveis (EET)

AGRI (P) 24.01.01 C4-0025/99

PESÄLÄ
(ELDR)

Segurança dos alimentos: legislação,
Autoridade Alimentar Europeia,
segurança dos alimentos

AGRI (P) 24.01.01 C5-0655/00

Grupo
PSE

Preferências pautais generalizadas:
produtos originários dos países menos
avançados, 1.7.99-31.12.2001 (alt.
reg.

AGRI (P) 24.01.01

Grupo
PPE-DE

Fundos estruturais: disposições gerais
(alter. Regul. nº 1260/99/CE)

AGRI (P) 24.01.01 C5-0752/00

Grupo
VERTS/ALE

Aspectos da saúde pública e das
repercussões da BSE

AGRI (P) 24.01.01

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Azeite: prorrogação do regime de
ajuda e qualidade (alter.
Regulamentos (CEE) nº 136/66 e
(CE) nº 1638/98)

AGRI (F) 24.01.01 C5-0026/01

MAYER
(PPE-DE)

Lúpulo: organização comum de
mercado (alter. Reg. 1696/71/CEE)

AGRI (F) 24.01.01 C5-0768/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PPE-DE

Estatísticas agrícolas: potencial de
produção das plantações de certas
espécies de árvores de fruto (revog.
direct.)

AGRI (F) 24.01.01 C5-0637/00

Grupo
PSE

Produtos agrícolas: medidas a favor
dos departamentos franceses
ultramarinos (alter. Regul. nº
3763/91/CEE)

AGRI (F) 24.01.01 C5-0748/00
C5-0749/00
C5-0750/00

Grupo
VERTS/ALE

Política agrícola comum (PAC):
regimes de apoio directo (alter.
Regulamento (CE) nº 1259/1999)

AGRI (F) 24.01.01 C5-0762/00

BOURLANGES
(PPE-DE)

Comissão Europeia: serviço externo,
desenvolvimento.

BUDG (P) 24.01.01 C5-0629/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Europol: adaptação dos vencimentos
de base/modificação do estatuto do
pessoal. Iniciativa da Suécia

BUDG (P) 24.01.01 C5-0736/00

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Produtos agrícolas: medidas a favor
dos departamentos ultramarinos, dos
Açores, da Madeira e das Canárias

BUDG (P) 24.01.01 C5-0744/00
C5-0745/00
C5-0746/00
C5-0747/00

DELL'ALBA
(NI)

Regulamento Financeiro de 21 de
Dezembro de 1977: normas de
execução (alter. Regulamento nº
3418/93)

BUDG (P) 24.01.01 C5-0699/00

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Programas GROTIUS Geral e Penal
II, OISIN II e STOP II

BUDG (P) 24.01.01 C5-0754/00
C5-0755/00
C5-0756/00

Grupo
PSE

Ajuda humanitária: populações
desenraizadas nos PVD da América
Latina e da Ásia

BUDG (P) 24.01.01 C5-0758/00

BLAK
(PSE)

Ajuda humanitária: populações
desenraizadas nos PVD da América
Latina e da Ásia

CONT (P) 24.01.01 C5-0758/00

KUHNE
(PSE)

Função Pública: grupo consultivo em
matéria de normas na vida pública

CONT (P) 24.01.01 C5-0682/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Segurança dos alimentos: legislação,
Autoridade Alimentar Europeia,
segurança dos alimentos

CONT (P) 24.01.01 C5-0655/00

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Regulamento que institui uma
Agência Europeia para a Segurança
Marítima

CONT (P) 24.01.01 C5-0702/00

ZISSENER
(PPE-DE)

Saúde pública: consumo de álcool por
crianças e adolescentes

CULT (P) 25.01.01 C5-0020/01

ZORBA
(PSE)

Inovação numa economia baseada no
conhecimento.

CULT (P) 25.01.01 C5-0740/00

BOWE
(PSE)

Orçamento 2002: secção III -
Orientações

ENVI (P) 24.01.01

ISLER BEGUIN
(VERTS/ALE)

O aprovisionamento em petróleo da
União Europeia: situação e
perspectivas, custos e preços.

ENVI (P) 24.01.01 C5-0739/00

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Proposta de modificação das
directivas relativas à coordenação dos
processos de adjudicação de
fornecimentos públicos de

ENVI (P) 24.01.01 C5-0367/00

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Processos de adjudicação nos sectores
da água, da energia e dos transportes

ENVI (P) 24.01.01 C5-0368/00

CALLANAN
(PPE-DE)

Indústria e ambiente: emissões de
gasosas e sonoras das embarcações de
recreio (alt. Directiva 94/25/CE)

ENVI (F) 24.01.01 C5-0529/00

HULTHÉN
(PSE)

Política do ambiente e
desenvolvimento sustentável:
preparação do Conselho de Göteborg

ENVI (F) 24.01.01

RIES
(ELDR)

Limitação da colocação no mercado e
da utilização de algumas substâncias

ENVI (F) 24.01.01 C5-0018/01

STIHLER
(PSE)

Saúde pública: consumo de álcool por
crianças e adolescentes

ENVI (F) 24.01.01 C5-0020/01



COMISSÕES 53

Boletim 12.02.2001 - PT - PE 299.525

Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PSE

Poluição atmosférica: emissão de
gases pelos motores de combustão
interna (alter. Directiva 97/68/CE)

ENVI (F) 23.01.01 C5-0742/00

Grupo
VERTS/ALE

Agência Europeia do Ambiente:
participação dos países candidatos à
adesão

ENVI (F) 23.01.01

LULLING
(PPE-DE)

Protecção social: evolução a longo
prazo dos regimes de pensões

FEMM (P) 23.01.01 C5-0011/01

SCHMIDT
(ELDR)

Instituições de realização de planos de
pensões profissionais: disposições
legislativas, regulamentares e
administrativa

FEMM (P) 23.01.01 C5-0596/00

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Programas GROTIUS Geral e Penal
II, OISIN II e STOP II

FEMM (P) 23.01.01 C5-0754/00

Grupo
PSE

Educação e formação profissional:
iniciativa e-Learning, novas
tecnologias para a educação do futuro.

FEMM (P) 23.01.01 C5-0741/00

Grupo
VERTS/ALE

Luta contras as doenças
transmissíveis: aceleração das acções
tendo em vista a redução da pobreza

FEMM (P) 23.01.01 C5-0014/01

SMET
(PPE-DE)

Salário igual por trabalho igual FEMM (F) 23.01.01

FOLIAS
(PPE-DE)

Segurança dos alimentos: legislação,
Autoridade Alimentar Europeia,
segurança dos alimentos

ITRE (P) 24.01.01 C5-0655/00

LINKOHR
(PSE)

Mandato de negociação de um acordo
de associação com o Chile

ITRE (P) 24.01.01 B5-0692/00

VALDIVIELSO
DE CUÉ
(PPE-DE)

Mandato de negociação de um acordo
de associação inter-regional com o
Mercosul

ITRE (P) 24.01.01 B5-0693/00

Grupo
PPE-DE

Ambiente e política económica:
conciliar as necessidades e as
responsabilidades

ITRE (P) 24.01.01 C5-0012/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

FLESCH
(ELDR)

Internet: implementação do domínio
de topo ".EU"

ITRE (F) 24.01.01 C5-0715/00

VIDAL-
QUADRAS
ROCA
(PPE-DE)

Energia de fusão: acordo de
cooperação entre a EURATOM e os
EUA

ITRE (F) 24.01.01

GEBHARDT
(PSE)

Segurança dos alimentos: legislação,
Autoridade Alimentar Europeia,
segurança dos alimentos

JURI (P) 25.01.01 C5-0655/00

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Transportes aéreos: protecção dos
passageiros.

JURI (P) 25.01.01 C5-0635/00

WUERMELING
(PPE-DE)

Cooperação judiciária:
reconhecimento mútuo das decisões
finais em matéria penal.

JURI (P) 25.01.01 C5-0631/00

WUERMELING
(PPE-DE)

Aviação civil: regras comuns,
Agência Europeia para a Segurança
da Aviação

JURI (P) 25.01.01 C5-0663/00

LEHNE
(PPE-DE)

Função Pública: grupo consultivo em
matéria de normas na vida pública

JURI (F) 25.01.01 C5-0682/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Ilhas Canárias: aplicação do direito
comunitário (taxa "arbítrio sobre a
produção e as importações" (APIM))

JURI (F) 25.01.01 C5-0033/01

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Tarifação obrigatória dos honorários
dos advogados e de membros de
outras profissões (Pergunta à
Comissão)

JURI (F) 25.01.01

KESSLER
(PSE)

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

LIBE (P) 16.01.01 C5-0519/00

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Luta contra a droga: amostras de
estupefacientes ilegais - Drogas de
síntese. Iniciativa da Suécia

LIBE (F) 16.01.01 C5-0734/00
C5-0737/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

GEBHARDT
(PSE)

Rede Europeia de Formação
Judiciária. Iniciativa da República
Francesa

LIBE (F) 16.01.01 C5-0757/00

KESSLER
(PSE)

Programas GROTIUS Geral e Penal
II, OISIN II e STOP II

LIBE (F) 16.01.01 C5-0754/00
C5-0755/00
C5-0756/00

NASSAUER
(PPE-DE)

Europol: adaptação dos vencimentos
de base/modificação do estatuto do
pessoal. Iniciativa da Suécia

LIBE (F) 16.01.01 C5-0735/00
C5-0736/00

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Segurança dos alimentos: legislação,
Autoridade Alimentar Europeia,
segurança dos alimentos

PECH (P) 23.01.01 C5-0655/00

LANGENHAGEN
(PPE-DE)

Acordo de pesca
CE/Dinamarca/Gronelândia: 4º
protocolo

PECH (F) 23.01.01 C5-0028/01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Papel dos pavilhões de conveniência
no sector da pesca

PECH (F) 23.01.01

POIGNANT
(PSE)

Sector das pescas: acções
estruturais,critérios e condições (alter.
Regul. nº 2792/99/CE)

PECH (F) 23.01.01 C5-0751/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Poluição atmosférica: emissão de
gases pelos motores de combustão
interna (alter. Directiva 97/68/CE)

RETT (P) 24.01.01 C5-0742/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Produtos agrícolas: medidas a favor
dos departamentos franceses
ultramarinos (alter. Regul. nº
3763/91/CEE)

RETT (P) 24.01.01 C5-0748/00
C5-0749/00
C5-0750/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Sector das pescas: acções
estruturais,critérios e condições (alter.
Regul. nº 2792/99/CE)

RETT (P) 24.01.01 C5-0751/00

FERNÁNDEZ
MARTÍN
(PPE-DE)

Ilhas Canárias: aplicação do direito
comunitário (taxa "arbítrio sobre a
produção e as importações" (APIM))

RETT (P) 24.01.01 C5-0033/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

SANCHEZ
GARCIA
(ELDR)

Produtos agrícolas: medidas a favor
dos departamentos ultramarinos, dos
Açores, da Madeira e das Canárias

RETT (P) 24.01.01 C5-0744/00
C5-0745/00
C5-0746/00
C5-0747/00

SWOBODA
(PSE)

O aprovisionamento em petróleo da
União Europeia: situação e
perspectivas, custos e preços.

RETT (P) 24.01.01 C5-0739/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Criação de um Fundo de
Indemnização por danos devidos à
poluição com hidrocarbonetos

RETT (F) 24.01.01 C5-0701/00

G. COLLINS
(UEN)

Segurança aérea, aviação civil:
prevenção de acidentes, recolha,
análise e seguimento dos dados

RETT (F) 24.01.01 C5-0764/00

HEDKVIST
PETERSEN
(PSE)

Segurança rodoviária: uso obrigatório
de cintos de segurança nos veículos
de menos de 3,5 toneladas ( alter.
Directiva 9

RETT (F) 24.01.01 C5-0684/00

MARKOV
(GUE/NGL)

Fundos estruturais: disposições gerais
(alter. Regul. nº 1260/99/CE)

RETT (F) 24.01.01 C5-0752/00

MASTORAKIS
(PSE)

Regulamento que institui uma
Agência Europeia para a Segurança
Marítima

RETT (F) 24.01.01 C5-0702/00

SAVARY
(PSE)

Transportes internacionais
rodoviários: restrições à circulação
dos veículos pesados em
determinadas estradas

RETT (F) 24.01.01 C4-0345/98
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

SCHMITT
(PPE-DE)

Aviação civil: regras comuns,
Agência Europeia para a Segurança
da Aviação

RETT (F) 24.01.01 C5-0663/00

STERCKX
(ELDR)

Criação de um sistema de
acompanhamento, controlo e
informação sobre o tráfego marítimo

RETT (F) 24.01.01 C5-0700/00

van DAM
(EDD)

Acesso ao mercado dos transportes
rodoviários de mercadorias:
certificado uniforme de condutor (alt.
Reg. nº 881/92/CEE)

RETT (F) 24.01.01 C5-0638/00
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão: Relatório Anual do programa MEDA
1999

AFET
CONT
ITRE

COM (00) 472
final

Comissão das Comunidades Europeias: Serviços financeiros -
prioridades e progressos - Terceiro relatório

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (00) 692
final

Comissão das Comunidades Europeias: protecção dos
interesses financeiros das Comunidades e luta contra a fraude -
relatório anual 1999

TOUT
CONT

COM (00) 718
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Pescas e redução da pobreza

PECH
DEVE

COM (00) 724
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões Avaliação da Fase Bridge da TIDE (Iniciativa no
domínio da tecnologia para deficientes e idosos)

EMPL
ITRE

COM (00) 727
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho: actualização da directiva relativa aos serviços de
investimento (93/22/CEE)

JURI
ECON

COM (00) 729
final

Terceiro relatório da Comissão ao Conselho sobre a situação da
construção naval mundial

ITRE COM (00) 730
final

Relatório anual da Comissùao o Conselho e ao Parlamento
Europeu sobre os resultados dos programas de orientação
plurianuais para as frotas de pesca no final de 1999

PECH COM (00) 738
final

Comissão das Comunidades Europeias: Relatório sobre a
avaliação do Regulamento (CE) nº 1475/95 relativo à aplicação
do nº 3 do artigo 85º do Tratado CE a certas categorias de
acordos de distribuição e de serviço de venda e pós-venda de
veículos automóveis

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (00) 743
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório ao abrigo da Decisão 1999/296/CE do Conselho
relativa a um mecanismo de vigilância das emissões
comunitárias de gases responsáveis pelo efeito de estufa

ENVI COM (00) 749
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho: sobre o Galileo

BUDG
ITRE
RETT

COM (00) 750
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu relativa a uma pliítica da Comunidade em matéria de
imigração

AFET
EMPL
ITRE
JURI
LIBE

COM (00) 757
final

Comunicação da Comissão: Programa comum harmonizado de
inquéritos às emoresas e aos consumidores na União Europeia

ECON COM (00) 770
final

Relatório da Comissão ao Conselho: Legislar melhor 2000 (em
conformidade com o artigo 9º do Protocolo do Tratado CE
relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da
proporcionalidade)

AFCO
JURI

COM (00) 772
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: painel de avaliação dos progressos relaizados na
criação de um espaço de "Liberdade, Segurança e Justiça" na
União Europeia" - Actualização semestral (segundo semestre
de 2000)

JURI
LIBE

COM (00) 782
final

Relatório da Comissão: Relatório anual sobre a ajuda
humanitária 1999

AFET
CONT
DEVE

COM (00) 784
final

Relatório da Comissão: Situação relativa à transposição da
Directiva 93/104/CE do Conselho, de 23 de Novembro de
1993, referente a determinados aspectos da organização do
tempo de trabalho ("Directiva relativa ao tempo de trabalho")

FEMM
PECH
RETT
EMPL

COM (00) 787
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu e ao Comité Económico e Social: Seguimento do
Livro Verde sobre o combate à contrafacção e à pirataria no
mercado interno

ECON
ENVI
ITRE
LIBE
JURI

COM (00) 789
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
em conformidade com o artigo 23º do Regulamento (CEE) n
3763/91: Relatório 1992-1998 sobre os progressos alcançados
na execução do POSEIDOM - em conformidade com o artigo
35º do Regulamento (CEE) n 1600/92: Relatório 1992-1998
sobre os progressos realizados na execução do POSEIMA - em
conformidade com o artigo 30º do Regulamento (CEE) n
1601/92: Relatório 1992-1998 sobre os progressos realizados
na execução do POSEICAN

CONT
RETT
AGRI

COM (00) 790
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Disponibilidade dos medicamentos veterinários

AGRI
ENVI

COM (00) 806
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
sobre a experiência adquirida pelos Estados-Membros desde a
entrada em vigor da Directiva 95/29/CE do Conselho que altera
a Directiva 91/628/CEE relativa à protecção dos animais
durante o transporte

ENVI
AGRI

COM (00) 809
final

Relatório da Comissão: Fundação Europeia para a Formação -
Relatório anual 1999

EMPL COM (00) 810
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões resultados da Conferência Mundial das
Radiocomunicações 2000 (WRC-2000) no contexto da política
do espectro de radiofrequências da Comunidade Europeia

RETT
ITRE

COM (00) 811
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu,
ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões
Relatório de avaliação sobre a aplicação da Directiva 94/11/CE
-Rotulagem dos materiais utilizados nos componentes
principais dos artigos de calçado

ITRE
JURI
ENVI

COM (00) 812
final

Comissão das Comunidades Europeias: sexto relatório sobre a
aplicação do pacote regulamentar das telecomunicações

JURI
LIBE
ITRE

COM (00) 814
final

Relatório da Comissão ao Comité de Embaixadores ACP-CE
sobre o estado de adiantamento do seguimento, dado, no ano de
aplicação 1999, ao conjunto das transferências a título do
sistema de estabilização das receitas de exportação instaurado
pela 4ªConvenção ACP-CE tal como alterada pelo acordo
assinado na Maurícia em 4 de Novembro de 1995

CONT
DEVE

COM (00) 823
final
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Assunto Competência Doc.

Relatorio da Comissão: Relatório Anual - Programa TACIS
1999

AFET
CONT
ITRE

COM (00) 835
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
sobre a aplicação da Directiva 91/477/CEE do Conselho, de 18
de Junho de 1991, relativa ao controlo da aquisição e da
detenção de armas

LIBE
JURI

COM (00) 837
final

Relatório da Comissão ao Conselho sobre a situação do sector
do lúpulo

BUDG
AGRI

COM (00) 838
final

Comunicação da Comissão: Acções de investigação e
desenvolvimento tecnológico da União Europeia - Relatório
Anual 2000

TOUT
ITRE

COM (00) 842
final

Comunicação da Comissão sobre a aplicação da Directiva
93/109/CE nas eleições para o Parlamento Europeu de Junho
de 1999 - Direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o
Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes no
Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade

JURI
LIBE
AFCO

COM (00) 843
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho: Desenvolvimento de uma Nova Política de Águas
Balneares

PECH
RETT
ENVI

COM (00) 860
final

Relatório Final da Comissão das Comunidades Europeias:
sobre a execução da Primeira Fase do Programa Comunitário
de Acção Leonardo da Vinci (1995-1999)

CONT
CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 863
final
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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 15 a 18 de Janeiro de 2001

Estrasburgo

Resumo das 
resoluções e decisões aprovadas,

temas debatidos em sessão e seguimento dado
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infrastructures de transport

Textes préparatoires

établissements de crédit
éducation scolaire
aviation civile

codécision

Bangladesh
Guinée-Bissau: pêches
visa de long sejour

convention de Montréal
transport aérien international
Atlantique N.E.: pêches

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Programme d'activité de la Présidence suédoise
Syndrome des Balkans
Commission des droits de l'Homme des Nations Unies
Maroc: accord pêche

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

politique commune de la pêche
PME
travailleurs frontaliers
SLIM
jeunes agriculteurs
marchandises: transport intermodal
processus de décision: participation équilibrée hommes/femmes
directive 96/59: PCB et PCT+directive 91/676: nitrates
sécurité routière
patrimoine mondial
compétitivité de la filière bois
habitats naturels
IME et BCE
Khmers rouges
Russie/Géorgie: régime des visas
Turquie: situation dans les prisons
Cour pénale internationale
Algérie
Salvador: tremblement de terre

Rapports requérant l'avis du PE

niveau de mise en oeuvre des directives environnementales
R.P.D de Corée
Bangladesh

Questions orales

Contrôle politique

Cour de comptes: code des douanes
Cour des comptes : fonds structurels
Cour des comptes : Bosnie-Herzégovine-aides UE
Cour des comptes: secteur agricole
Commission rapport de suivi sur décharge 1997

Travaux budgétaires

Session JAN I 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Atlantique N.E. :
 Convention pêche

Présidence suédoise : Programme

Cour pénale internationale :
ratification de la convention de Rome

Maroc : Commission Déclaration
Accord de pêche

Algérie : Droits de

El Salvador : Tremblement de terre

Guinée-Bissau :déclaration de la
Commissionpêche et appui financier

Bosnie-Herzégovine :
syndrome des Balkans
Aides UE

Russie / Georgie : régime de visas

Turquie : Droits de l'homme :
situation dans les prisons

RDP Corée : question orale
relations UE/RDP Corée

Cambodge :
"Khmers rouges"

Bangladesh :
question orale ;
accord de coopération

Algérie:Droits de l'homme
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A m e nde m e nts lé g isla tifs a do pté s e n sé a nc e

0 1 0 2 0 3 0 4 0

Pe ijs
A 5-0369/2000

ECO N

Simp s o n
A 5-0393/2000

RET T

M c Ca rt in
A 5-0007/2001

PECH

Cu n h a
A 5-0367/2000

PECH

D ep re z
A 5-0388/2000

LIBE

N ew to n  D u n n
A 5-0392/2000

A FET

Gr. Po l.: n o mb re  ab s o lu  d e s  am.
ad o p té s  en  s éa n ce
PE: n o mb re  a b s o lu  d e s  am. ad o p té s  e n
s éa n ce
co mm. au  fo n d  
A m. d ép o s és  en  s éan c e
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Actividade Legislativa

I. Documentos preparatórios

Título Autor Relator Doc. Sessão ref. do
dossier

Processo Deliberações em
sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Tarifação das infra-estruturas de transporte RETT Costa A5-0345/2000 2000/2030 INI resolução aprovada
com alterações

…/… 17-Jan-01 18-Jan-01
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II. Processos legislativos

Legendas :
***III : Conciliação  - ***II : Co-decisão- segunda leitura  - ***I : Co-decisão – primeira leitura - *** : Parecer favorável - * : Consulta

Título Autor: ref. do dossier
Doc.  Sessão

Relator

Processo Deliberações em sessão Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao
saneamento e à liquidação das instituições de crédito

ECON 1985/0046
A5-0369/2000

Peijs

***II pos. comum alterada …/… 15-Jan-01 16-Jan-01

Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à cooperação europeia com vista à avaliação da
qualidade do ensino básico e secundário

CULT 2000/0022
A5-0375/2000

Sanders-Ten Holte

***II pos. comum aprovada …/… 15-Jan-01 16-Jan-01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (CEE) nº 3922/91 do Conselho
relativo à harmonização de normas técnicas e dos
procedimentos administrativos no sector da aviação civil

RETT 2000/0069
A5-0393/2000

Simpson

***I prop. legislativa alterada …/… 17-Jan-01 18-Jan-01

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

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000

Cashman

***I reenvio …/… …/… 15-Jan-01

Decisão do Conselho relativa à conclusão de um acordo de
cooperação entre a Comunidade Europeia e a República
Popular do Bangladesh

DEVE 1999/0086
A5-0360/2000
van den Bos

* prop. legislativa aprovada …/… 16-Jan-01 17-Jan-01



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS72

Boletim 12.02.2001 - PT - PE 299.525

Decisão do Conselho que fixa as disposições relativas à
concessão de apoio financeiro no domínio das pescas à
Guiné-Bissau

PECH 1998/0355
A5-0367/2000

Cunha

* prop. legislativa alterada …/… 16-Jan-01 17-Jan-01

Regulamento do Conselho relativo à livre circulação ao
abrigo de um visto para estada de longa duração

LIBE 2000/0810
A5-0388/2000

Deprez

* prop. legislativa alterada …/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Regulamento do Conselho relativo à criação do dispositivo
de reacção rápida

AFET 2000/0081
A5-0392/2000
Newton Dunn

* prop. legislativa alterada …/… 17-Jan-01 17-Jan-01

Decisão do Conselho relativa à aprovação pelas
Comunidades Europeias da Convenção para a Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional
(Convenção de Montreal)

RETT 2000/0193
A5-0001/2001

Hatzidakis

* prop. legislativa aprovada …/… …/… 16-Jan-01

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE)
nº 2791/1999 do Conselho, de 16 de Dezembro de 1999,
que estabelece determinadas medidas de controlo aplicáveis
na área da Convenção sobre a futura cooperação multilateral
nas pescas do Atlântico Nordeste

PECH 2000/0280
A5-0007/2001

McCartin

* prop. legislativa alterada sem debate sem debate 17-Jan-01
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III. Alterações legislativas

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao saneamento e à
liquidação das instituições de crédito

1985/0046 ECON ***II A5-0369/2000 Peijs 8 13 5 0 0 0 13 0

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(CEE) nº 3922/91 do Conselho relativo à harmonização de normas técnicas e dos
procedimentos administrativos no sector da aviação civil

2000/0069 RETT ***I A5-0393/2000 Simpson 13 12 0 0 0 2 2 8

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 2791/1999 do
Conselho, de 16 de Dezembro de 1999, que estabelece determinadas medidas de
controlo aplicáveis na área da Convenção sobre a futura cooperação multilateral nas
pescas do Atlântico Nordeste

2000/0280 PECH * A5-0007/2001 McCartin 1 1 0 0 0 0 1 0

Decisão do Conselho que fixa as disposições relativas à concessão de apoio
financeiro no domínio das pescas à Guiné-Bissau

1998/0355 PECH * A5-0367/2000 Cunha 4 4 0 0 0 0 4 0

Iniciativa da República Francesa com vista à aprovação do regulamento do
Conselho relativo à livre circulação ao abrigo de um visto para estada de longa
duração

2000/0810 LIBE * A5-0388/2000 Deprez 6 6 0 0 1 3 2 0

Regulamento do Conselho relativo à criação do dispositivo de reacção rápida 2000/0081 AFET * A5-0392/2000 Newton
Dunn

38 33 0 0 0 12 21 0
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IV. Consultas legislativas com incidência financeira

Título ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Compet.
matéria de

fundo

Quadro jurídico Financiamento Program.
financeira –
imputação

Exerc.
Orçm. -

Observações

Directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho relativa à
instituição de um sistema
comunitário de
acompanhamento, controlo e
informação para o tráfego
marítimo

2000/0325 15-Jan-01 RETT Instituição de um sistema
de acompanhamento,
controlo e informação para
o tráfego marítimo com
vista a melhorar a
prevenção e intervenção
em caso de acidente e de
riscos de poluição da costa
dos Estados-Membros

acção a cargo do
orçamento da UE

ADMIN 2001+n COM: De um ponto de vista geral a incidência
da presente proposta sobre a parte A do
orçamento é limitada . Será necessário um
acompanhamento regular da aplicação da
Directiva que inclua a preparação e a
participação em diversas reuniões e acções de
coordenação com os Estados-Membros. Quanto
aos restantes aspectos, uma grande parte das
tarefas de gestão deverá ser assumida no âmbito
da Agência Europeia para a Segurança Marítima.

Regulamento do Conselho que
altera o Regulamento (CEE) nº
738/93 que altera o regime
transitório de organização
comum do mercado dos cereais e
do arroz em Portugal previsto no
Regulamento (CEE) nº 3653/9

2000/0295 15-Jan-01 AGRI Recondução do nível de
ajuda a Portugal aplicável
em 2000/01 à campanha
2001/02

acção a cargo do
orçamento da UE

AGRI 2001+n COM: a presente proposta de regulamento surge
na sequência do pedido do Conselho, no âmbito
do pacote de preços 2000/01, de reconduzir em
2001/02 o nível de ajuda específico aplicável em
2000/01 aos produtores de cereais de Portugal
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Título ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Compet.
matéria de

fundo

Quadro jurídico Financiamento Program.
financeira –
imputação

Exerc.
Orçm. -

Observações

Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo à
constituição de um fundo de
compensação de danos causados
pela poluição por
hidrocarbonetos em águas
europeias e medidas
complementares

2000/0326 15-Jan-01 RETT Assegurar uma
compensação equitativa
para as vítimas de
prejuízos originados por
poluição provocada pelos
petroleiros nas águas
europeias e instaurar um
sistema de sanções
financeiras dissuasivas
para as pessoas implicadas
no fornecimento e
utilização de navios que
não obedeçam às normas.

acção a cargo do
orçamento da UE

ADMIN
POL-INT
TRANS

2001+n COM: Despesas operacionais e administrativas
para o acompanhamento e o controlo da
aplicação do Regulamento.

Proposta de regulamento do
Parlamento Europeu e do
Conselho que insitui a Agência
Europeia da Segurança Marítima

2000/0327 15-Jan-01 RETT Será criada a Agência
Europeia para a Segurança
Marítima  com vista a
estabelecer um nível
elevado, uniforme e eficaz
no domínio da segurança
marítima no interior da
Comunidade

acção
parcialmente a
cargo do
orçamento da 'UE

ADMIN 2001+n COM: Contribuição comunitária com vista a
equilibrar as despesas e as receitas da Agência
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Título ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Compet.
matéria de

fundo

Quadro jurídico Financiamento Program.
financeira –
imputação

Exerc.
Orçm. -

Observações

Regulamento do Conselho
relativo à conclusão do protocolo
que fixa, para o período
compreendido entre 1 de Julho
de 2000 e 30 de Junho de 2001,
as possibilidades de pesca e a
compensação financeira previstas
no Acordo entre a Comunidade
Económica Europeia e o
Governo da República da Guiné
Equatorial respeitante à pesca ao
largo da costa da Guiné
Equatorial

2000/0287 15-Jan-01 PECH conclusão de um protocolo
para um período de 1 ano

acção a cargo do
orçamento da UE

ACÇÕES
EXT

2000+200
1

COM: : contribuição financeira a favor de um
país terceiro em contrapartida das possibilidades
de pesca concedidas pelo mesmo e consignadas
no protocolo.

Proposta de Regulamento do
Conselho que altera o
Regulamento (CEE) nº 1696/71
que estabelece uma organização
comum de mercado no sector do
lúpulo

2000/0330 15-Jan-01 AGRI Reconduzir por um período
de dois anos o montante da
ajuda actualmente em
vigor

acção a cargo do
orçamento da UE

AGRI 2001+200
2

COM: No final deste período, os serviços da
Comissão apresentarão um relatório que englobe
igualmente as medidas especiais e apresentarão
as propostas adequadas tendo em conta o
impacto para o sector da adesão à União
Europeia dos países candidatos, alguns dos quais
importantes produtores de lúpulo
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Título ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Compet.
matéria de

fundo

Quadro jurídico Financiamento Program.
financeira –
imputação

Exerc.
Orçm. -

Observações

Regulamento do Conselho que
altera o Regulamento (CE) nº
1259/1999 que estabelece regras
comuns para os regimes de apoio
directo no âmbito da política
agrícola comum

2000/0335 15-Jan-01 AGRI A fim de simplificar os
procedimentos
administrativos para os
agricultores que recebem
actualmente ajudas directas
de reduzido montante em
virtude dos diferentes
regimes de apoio da PAC,
a presente medida prevê
que os Estados-Membros
paguem, durante um
período experimental, aos
produtores elegíveis que
optem pelo regime
simplificado um montante
forfetário único calculado a
partir dos pagamentos
anteriores e que não pode
ultrapassar o montante
máximo anual de 1.000
euros.

…/… …/… COM: A medida não tem incidências
orçamentais, na medida em  que o regime
proposto prevê simplesmente o pagamento de
ajudas em vigor segundo um procedimento
simplificado. Na prática, a utilização do regime
poderia, contudo, implicar certas economias: * o
pagamento único é calculado a partir das ajudas
efectivamente pagas durante um ano de
referência anterior ou de um período de três anos
enquanto as ajudas futuras pagas fora do regime
simplificado aumentam progressivamente na
sequência das decisões adoptadas no âmbito da
Agenda 2000; * os produtores que recebessem
uma ajuda total que ultrapassasse 1.000 euros,
em virtude das disposições em vigor, poderiam
contudo, escolher aderir ao regime simplificado
e receber um montante máximo de 1.000 euros.

Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo à
aplicação do domínio Internet de
Primeiro Nível “.EU”.

2000/0328 15-Jan-01 ITRE Aplicação (criação,
funcionamento e
supervisão) do domínio
Internet de Primeiro Nível
“.EU”.

acção
parcialmente a
cargo do
orçamento da UE

POL-INT 2001+n COM: As despesas da  Comissão dizem respeito
às seguintes funções: consulta dos participantes
do sector privado, por ex. custos de peritos e
reuniões; consulta dos Estados-Membros,  p.ex.
Comité consultivo e outras reuniões; Publicações
no contexto desta iniciativa
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Título ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Compet.
matéria de

fundo

Quadro jurídico Financiamento Program.
financeira –
imputação

Exerc.
Orçm. -

Observações

Regulamento do Conselho que
estabelece medidas específicas
relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos
departamentos franceses
ultramarinos

2000/0313 15-Jan-01 AGRI Minorar as deficiências
permanentes e as
dificuldades específicas
das regiões em causa

acção a cargo do
orçamento da UE

AGRI 2001+n COM: As medidas derrogatórias em matéria
estrutural não têm qualquer incidência
financeira. Com efeito, qualquer eventual
despesa suplementar será financiada no âmbito
do envelope adaptado para o período de 2000-
2006 mediante uma alteração dos montantes dos
programas operacionais ou dos documentos
únicos de programação. Estes programas são
financiados a partir das dotações da rubrica B2-
1000 (objectivo  1 – FEOGA Orientação).

Regulamento do Conselho que
estabelece medidas específicas
relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos Açores e da
Madeira

2000/0314 15-Jan-01 AGRI Minorar as deficiências
permanentes e as
dificuldades específicas
das regiões em causa

acção a cargo do
orçamento da UE

AGRI 2001+n COM: As medidas derrogatórias em matéria
estrutural não têm qualquer incidência
financeira. Com efeito, qualquer eventual
despesa suplementar será financiada no âmbito
do envelope adoptado para o período de 2000-
2006 mediante uma alteração dos montantes dos
programas operacionais ou dos documentos
únicos de programação. Estes programas são
financiados a partir das  dotações da rubrica B2-
1000 (objectivo  1 – FEOGA Orientação).

Regulamento do Conselho que
estabelece medidas específicas
relativas a determinados produtos
agrícolas a favor das ilhas
Canárias

2000/0316 15-Jan-01 AGRI Minorar as deficiências
permanentes e as
dificuldades específicas
das regiões em causa

acção a cargo do
orçamento da UE

AGRI 2001+n COM: As medidas derrogatórias em matéria
estrutural não têm qualquer incidência
financeira. Com efeito, qualquer eventual
despesa suplementar será financiada no âmbito
do envelope adoptado para o período de 2000-
2006 mediante uma alteração dos montantes dos
programas operacionais ou dos documentos
únicos de programação. Estes programas são
financiados a partir das  dotações da rubrica B2-
1000 (objectivo  1 – FEOGA Orientação).
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Título ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Compet.
matéria de

fundo

Quadro jurídico Financiamento Program.
financeira –
imputação

Exerc.
Orçm. -

Observações

Regulamento do Conselho que
altera o Regulamento (CE) nº
1254/1999 que estabelece a
organização comum de mercado
no sector da carne de bovino

2000/0317 15-Jan-01 AGRI Medidas específicas
relativas a certos produtos
agrícolas a favor dos
DOM, Açores e Madeira e
das Ilhas Canárias, a fim
de Minorar as deficiências
permanentes e às
dificuldades específicas
dessas regiões

acção a cargo do
orçamento da UE

AGRI 2001+n COM: As medidas derrogatórias em matéria
estrutural não têm qualquer incidência
financeira. Com efeito, qualquer eventual
despesa suplementar será financiada no âmbito
do envelope adoptado para o período de 2000-
2006 mediante uma alteração dos montantes dos
programas operacionais ou dos documentos
únicos de programação. Estes programas são
financiados a partir das dotações da rubrica B2-
1000 (objectivo  1 – FEOGA Orientação).
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Título ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Compet.
matéria de

fundo

Quadro jurídico Financiamento Program.
financeira –
imputação

Exerc.
Orçm. -

Observações

Decisão do Conselho que
estabelece um programa de
incentivo e de intercâmbio,
formação e cooperação no
domínio da prevenção da
criminalidade (Hipócrates)

2000/0304 15-Jan-01 LIBE Em aplicação do artigo 29º
do TUE, propõe-se a
criação de um instrumento
financeiro, denominado
programa Hipócrates,
tendo por objectivo
encorajar a cooperação
entre todos os organismos
públicos ou privados dos
Estados-Membros
implicados na prevenção
da criminalidade,
organizada ou outra. Neste
contexto, propõe-se o co-
financiamento das acções
de formação, dos
programas de intercâmbio
e estágios, organização de
encontros, conferências ou
seminários, acções de
estudo ou de investigação,
bem como a divulgação
dos resultados das acções
financiadas a nível
europeu.

acção
parcialmente a
cargo do
orçamento da UE

POL-INT
JAI

2001+200
2

COM: considerar dois tipos de subvenções: as
subvenções para co-financiamento com outras
fontes do sector público ou privado para as
acções apresentadas por organismos dos
Estados-Membros que cobrem até 70% do custo
total do projecto; subvenções a 100% para as
acções específicas relativas a aspectos
prioritários de interesse europeu e para as
medidas complementares, no limite de 10% do
Orçamento anual para cada uma das categorias.

Decisão do Conselho que
estabelece uma segunda fase do
programa de incentivo e de
intercâmbio, de formação e de
cooperação destinado aos
profissionais da justiça
(GROTIUS Geral e Penal II)

2000/0339 15-Jan-01 LIBE a acção visa a assegurar
uma continuidade ao
programa Grotius, que
expirou em finais do ano
2000

acção
parcialmente a
cargo do
orçamento da UE

POL-INT
JAI

2001+200
2

O programa é previsto para uma duração de dois
anos (2001-2002). A fim de que seja possível
estudar a exequibilidade de proceder a uma
fusão dos programas existentes (Grotius, Oisin e
Stop) num único programa regido pelas
disposições do Título VI do Tratado UE
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Título ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Compet.
matéria de

fundo

Quadro jurídico Financiamento Program.
financeira –
imputação

Exerc.
Orçm. -

Observações

Decisão do Conselho que
estabelece uma segunda fase do
programa de incentivo, de
intercâmbio, de formação e de
cooperação entre as autoridades
competentes para a aplicação da
lei dos Estados-Membros da
União Europeia (OISIN II

2000/0340 15-Jan-01 LIBE A acção visa assegurar a
continuidade do programa
Oisin que expirou em
finais do ano 2000

acção
parcialmente a
cargo do
orçamento da UE

POL-INT
JAI

2001+200
2

COM: considerar dois tipos de subvenções: as
subvenções para co-financiamento com outras
fontes do sector público ou privado para as
acções apresentadas por organismos dos
Estados-Membros que cobrem até 70% do custo
total do projecto; subvenções a 100% para as
acções específicas relativas a aspectos
prioritários de interesse europeu e para as
medidas complementares, no limite de 10% do
Orçamento  anual para cada uma das categorias.

Decisão do Conselho que
estabelece uma segunda fase do
programa de incentivo e de
intercâmbio, de formação e de
cooperação entre as autoridades
competentes para a aplicação da
lei dos Estados-Membros da
União Europeia contra o tráfico
de seres humanos e a exploração
sexual de crianças (STOP II)

2000/0341 15-Jan-01 LIBE A acção visa assegurar a
continuidade do programa
Stop que expirou em 19 de
Dezembro de 2000

acção
parcialmente a
cargo do
orçamento da UE

POL-INT
JAI

2001+200
2

COM: considerar dois tipos de subvenções: as
subvenções para  co-financiamento com outras
fontes do sector público ou privado para as
acções apresentadas por organismos dos
Estados-Membros que cobrem até 70% do custo
total do projecto; subvenções a 100% para as
acções específicas relativas a aspectos
prioritários de interesse europeu e para as
medidas complementares, no limite de 10% do
Orçamento anual para cada uma das categorias.
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Título ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Compet.
matéria de

fundo

Quadro jurídico Financiamento Program.
financeira –
imputação

Exerc.
Orçm. -

Observações

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

2000/0338 15-Jan-01 DEVE Aplicação de um programa
de ajuda e de assistência a
favor das populações
desenraizadas a fim de
satisfazer as suas
necessidades mais
prementes, desde que não
sejam cobertas pela ajuda
humanitária, bem como
para a realização, a mais
longo prazo, de projectos e
programas de acção com o
objectivo da auto-
suficiência e integração ou
reintegração dessas
populações.

acção a cargo do
orçamento da UE

ACTIONS
EXT

2001+n COM: a ajuda financeira a título do presente
regulamento assume a forma de ajudas não
reembolsáveis: deve procurar-se o
co-financiamento com outros doadores, ONG e o
sector privado.
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Actividade Orçamental
Título Autor: ref. do dossier

Doc.  Sessão
Relator

Processo Deliberações em sessão Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Relatório especial nº 8/1999 do Tribunal de Contas sobre as
fianças e garantias previstas pelo Código Aduaneiro
Comunitário para a protecção da cobrança dos recursos
próprios tradicionais, acompanhado das respostas da
Comissão

CONT 2000/2132
Garriga Polledo
A5-0331/2000

COS resolução aprovada sem
alterações

.../... 16-Jan-01 16-Jan-01

Relatórios especiais nºs 6/1999, 7/1999, 3/2000 e 7/2000,
relativos aos Fundos Estruturais (execução orçamental)
acompanhados das respostas da Comissão

CONT 2000/2129
A5-0359/2000

Dell'Alba

COS resolução aprovada sem
alterações

.../... 16-Jan-01 16-Jan-01

Relatório especial nº 2/2000 do Tribunal de Contas relativo
às ajudas concedidas pela União Europeia à
Bósnia-Herzegovina no âmbito do restabelecimento da paz e
do Estado de Direito, acompanhado das respostas da
Comissão

CONT 2000/2131
A5-0389/2000

Staes

COS resolução aprovada com
alterações

.../... 16-Jan-01 16-Jan-01

Relatórios especiais do Tribunal de Contas nºs 1/1999 sobre
as ajudas ao leite desnatado e leite em pó desnatado
destinados à alimentação de animais,  2/1999 sobre a
incidência da reforma da PAC no sector dos cereais, 1/2000
sobre a peste suína clássica e 8/2000 relativo às medidas
comunitárias para escoamento das matérias gordas butíricas,
acompanhados das respostas da Comissão

CONT 2000/2130
A5-0396/2000

McCartin

COS resolução aprovada sem
alterações

.../... 16-Jan-01 16-Jan-01

Relatório de acompanhamento da Comissão sobre as medidas
tomadas à luz das observações do Parlamento Europeu
constantes da resolução de quitação de 1997

CONT 2000/2113
A5-0397/2000
van der Laan

DEC resolução aprovada com
alterações

.../... 16-Jan-01 16-Jan-01
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Controlo Político

Título Autor Relator Doc. sessão ref. do
dossier

Processo Deliberações
em sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição

em sessão

Data de
aprovação em

sessão
Seminários regionais organizados pela Comissão em
1998-1999 sobre a política comum da pesca a partir de
2002

PECH Poignant A5-0332/2000 2000/2070 COS resolução
aprovada com

alterações

…/… 16-Jan-01 17-Jan-01

Aplicação do regime comunitário da pesca e da
aquicultura no período de 1996-1998

PECH Gallagher A5-0333/2000 2000/2069 COS resolução
aprovada com

alterações

…/… …/… 17-Jan-01

Iniciativa a favor do Crescimento e do Emprego relativa a
medidas de assistência financeira às pequenas e médias
empresas (PME) inovadoras e criadoras de emprego  -
Situação em 31 de Dezembro de 1999

EMPL Bushill-
Matthews

A5-0335/2000 2000/2245 COS resolução
aprovada com

alterações

…/… 16-Jan-01 16-Jan-01

Situação dos trabalhadores fronteiriços EMPL Oomen-
Ruijten

A5-0338/2000 2000/2010 INI resolução
aprovada com

alterações

…/… 16-Jan-01 17-Jan-01

Revisão de SLIM: Simplificação da Legislação do
Mercado Interno

JURI Doorn A5-0351/2000 2000/2115 COS resolução
aprovada com

alterações

…/… 15-Jan-01 16-Jan-01

Situação e as perspectivas dos jovens agricultores na
União Europeia

AGRI Parish A5-0357/2000 2000/2011 INI resolução
aprovada com

alterações

…/… 16-Jan-01 17-Jan-01

A intermodalidade e os transportes intermodais de
mercadorias na União Europeia

RETT Poli Bortone A5-0358/2000 2000/2052 COS resolução
aprovada com

alterações

…/… 17-Jan-01 18-Jan-01

Política comum da pesca face ao desafio da globalização
da economia 2000/2027(INI))

PECH Varela
Suanzes-
Carpegna

A5-0365/2000 2000/2027 INI resolução
aprovada sem

alterações

…/… …/… 17-Jan-01
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Título Autor Relator Doc. sessão ref. do
dossier

Processo Deliberações
em sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição

em sessão

Data de
aprovação em

sessão
Aplicação da Recomendação 96/694 do Conselho, de 2
de Dezembro de 1996, relativa à participação
equilibrada das mulheres e dos homens nos processos
de tomada de decisão

FEMM Karamanou A5-0373/2000 2000/2117 COS resolução
aprovada com

alterações

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Aplicação da Directiva 96/59/CE relativa à eliminação
dos policlorobifenilos e dos policlorotrifenilos
(PCB/PCT)

ENVI Bowe A5-0379/2000 2000/2112 INI resolução
aprovada com

alterações

sem debate sem debate 17-Jan-01

Prioridades na Segurança rodoviária na UE – relatório
de progresso e classificação de acções

RETT Hedkvist
Petersen

A5-0381/2000 2000/2136 COS resolução
aprovada com

alterações

…/… 17-Jan-01 18-Jan-01

Aplicação da Convenção para a protecção do
património mundial, cultural e natural nos Estados da
União Europeia

CULT de Veyrac A5-0382/2000 2000/2036 INI resolução
aprovada com

alterações

…/… 15-Jan-01 16-Jan-01

Estado da competitividade das indústrias de valorização
dos produtos florestais e conexas da União Europeia

ITRE Seppänen A5-0384/2000 2000/2159 COS resolução
aprovada com

alterações

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Aplicação da Directiva 91/676/CEE relativa aos nitratos ENVI Goodwill A5-0386/2000 2000/2110 INI resolução
aprovada com

alterações

sem debate sem debate 17-Jan-01

Aplicação da Directiva 92/43/CEE relativa aos habitats ENVI Sjöstedt A5-0387/2000 2000/2111 INI resolução
aprovada com

alterações

sem debate sem debate 17-Jan-01

Eficácia operacional da gestão do Instituto Monetário
Europeu e do Banco Central Europeu relativo ao
exercício de 1998, acompanhado das respostas do
Banco Central Europeu

CONT Heaton-
Harris

A5-0395/2000 2000/2163 COS resolução
aprovada sem

alterações

…/… …/… 16-Jan-01

Grupo Multidisciplinar do Crime Organizado - Acção
Comum sobre avaliações mútuas da aplicação e
concretização a nível nacional dos compromissos
internacionais em matéria de luta contra o crime
organizado

LIBE Ferri A5-0398/2000 1999/0916 COS adiado …/… …/… …/…
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Título Autor Relator Doc. sessão ref. do
dossier

Processo Deliberações
em sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição

em sessão

Data de
aprovação em

sessão
Relações entre a União Europeia e a República Popular
Democrática da Coreia

AFET Brok B5-0037/2001 …/… Declaração
com debate

…/… 17-Jan-01 17-Jan-01 17-Jan-01

Aplicação das directivas ambientais ENVI Jackson B5-0038/2001 …/… QUO-
Comissão

resolução
aprovada com

alterações

…/… 16-Jan-01 17-Jan-01

Prioridades e as recomendações da União Europeia
para a Sessão da Comissão dos Direitos do Homem das
Nações Unidas em Genebra

Grupos
políticos

…/… B5-0040/2001 …/… Declaração
com debate

resolução
comum

aprovada com
alterações

17-Jan-01 17-Jan-01 18-Jan-01

Consequências da utilização de munições com urânio
empobrecido

Grupos
políticos

…/… B5-0047/2001 …/… Declaração
com debate

resolução
aprovada sem

alterações

17-Jan-01 17-Jan-01 17-Jan-01

Bangladesh DEVE Miranda B5-
0048/2001/rev

. 1

…/… QUO-
Comissão

resolução
aprovada sem

alterações

…/… 16-Jan-01 18-Jan-01

Processo dos Khmers Vermelhos no Camboja Grupos
políticos

…/… B5-0055/2001 …/… Debate
sobre

questões
actuais

resolução
aprovada sem

alterações

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Regime de vistos imposto pela Federação Russa à
Geórgia

Grupos
políticos

…/… B5-0056/2001 …/… Debate
sobre

questões
actuais

resolução
aprovada sem

alterações

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Situação nas prisões turcas Grupos
políticos

…/… B5-0059/2001 …/… Debate -
Direitos do

Homem

resolução
comum

aprovada com
alterações

…/… 14-Dec-00 18-Jan-01

Tribunal Penal Internacional Permanente Grupos
políticos

…/… B5-0060/2001 …/… Debate
sobre

questões
actuais

resolução
comum

aprovada

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01
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Título Autor Relator Doc. sessão ref. do
dossier

Processo Deliberações
em sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição

em sessão

Data de
aprovação em

sessão
Situação na Argélia Grupos

políticos
…/… B5-0066/2001 …/… Debate -

Direitos do
Homem

resolução
comum

aprovada com
alterações

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Terramoto em El Salvador Grupos
políticos

…/… B5-0068/2001 …/… Debate
sobre

questões
actuais

resolução
aprovada sem

alterações

…/… 18-Jan-01 18-Jan-01

Programa de actividades da Presidência sueca Conselho Persson …/… …/… Declaração
Conselho

…/… 17-Jan-01 …/… …/…

Acordo de pescas entre a União Europeia e  o Reino de
Marrocos

Comissão Fischler …/… …/… Declaração
Comissão

…/… …/… 16-Jan-01 …/…



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins

Page: 37
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
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Page: 43
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:nicolas.alexopoulos@esc.eu.int
New: mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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