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Nomes dos Grupos políticos

PPE-DE Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus
PSE Grupo do Partido dos Socialistas europeus
ELDR Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas
Verts/ALE Grupo dos Verdes /Aliança Livre Europeia
GUE/NGL Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia – Esquerda Nórdica Verde
UEN Grupo União para a Europa das Nações
TDI Grupo Técnico dos Deputados Independentes – Grupo Misto
EDD Grupo para a Europa das Democracias e das Diferenças
NI Não-inscritos

Nomes das Comissões

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

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

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

os Desportos
DEVE Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação
AFCO Comissão para os Assuntos Constitucionais
FEMM Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades
PETI Comissão das Petições
ENQU Comissão Temporária de Inquérito

O presente boletim está disponível igualmente na base de dados EPADES, na
directoria PUBLIC\BULLETIN\ACTIVITE\BUL2000\04A2000_PT.doc
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RESPOSTAS ÁS PERGUNTAS Á PRESIDÊNCIA
(nº 2 do Artigo 28º do Regimento)

Pergunta 16/99 do Deputado Bart Staes (V/ALE)

Objecto: Entrega e custos do edifício IPE IV em Estrasburgo

O edifício IPE IV em Estrasburgo foi entregue no início de 1999 e começou a ser utilizado pelo PE
em 20 de Julho. Começaram imediatamente a circular os rumores mais estranhos quanto aos custos
reais do edifício. Também se puseram questões sobre a entrega tardia do complexo.

1. A Presidente pode apresentar um quadro indicando os custos previstos e os custos reais do
edifício? Quais são as relações financeiras entre o PE e os mestres de obras? A Presidente
pode informar qual é o esforço financeiro que o PE deverá suportar nos próximos anos para
poder cumprir a obrigação constante do Tratado de se reunir 12 vezes por ano neste edifício?

2. A Presidente pode apresentar igualmente um quadro pormenorizado dos custos suportados
pelo PE entre a data de entrega do edifício e a data de início da sua utilização, 20 de Julho de
1999?

3. A Presidente pode apresentar um quadro pormenorizado dos diversos contactos efectuados
entre o PE e os mestres de obras, começando pelas negociações que levaram à implantação
do edifício em frente ao edifício do Conselho da Europa e terminando na entrega definitiva?

4. A Presidente pode indicar igualmente qual era o prazo inicialmente previsto para a entrega e
qual foi a data da entrega efectiva do edifício? Pode informar também quais foram as razões
para a entrega tardia do mesmo?

5. É de registar que o edifício já denota bastantes sinais de degradação (danos nos caixilhos das
janelas e portas, escoriações nas paredes, etc.). A Presidente pode informar se estes danos já
existiam ou não aquando da entrega do edifício? Em caso afirmativo, esses danos foram
inventariados? Em caso negativo, quem é responsável por esses danos?

6. A tipografia do PE continua instalada na outra margem, no edifício IPE. Segundo se diz,
para transportar os documentos impressos para a proximidade do hemiciclo foi construído
um túnel sob o Ill ligando os edifícios IPE I e IPE IV, sendo os documentos transportados
através desse túnel por um sistema automatizado e comandado por computador. A
Presidente pode ou não confirmar esses rumores? Em caso afirmativo, qual é o custo desta
decisão? Porque não se estudou a possibilidade de transferir a tipografia para o novo edifício
IPE IV?
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Pergunta 17/99 do Deputado Bart Staes (V/ALE)

Objecto: Problemas ocorridos aquando da entrada em funcionamento do edifício IPE IV em
Estrasburgo

A entrada em funcionamento do novo edifício IPE IV (Louise Weiss e Tour) em Estrasburgo,
durante a primeira sessão plenária do PE em Estrasburgo, decorreu de forma particularmente
caótica. A maioria das queixas era relativa à total falta de sinalização, aos maus acessos para os
deficientes, aos problemas com o ar condicionado na sala de imprensa, ao mau funcionamento dos
elevadores, às longas esperas nos restaurantes e cafetarias e aos problemas de trânsito no acesso ao
edifício principal. Além disso, a utilização frequente do negro na decoração das paredes deixou
algumas pessoas indispostas, pois esta cor dá um aspecto sombrio ao edifício.

Pode a Presidente informar como tentará resolver estes problemas a tempo da próxima sessão
plenária do PE, em meados de Setembro de 1999?

RESPOSTA às perguntas 16/99 e 17/99

Entrega e custos do edifício IPE IV em Estrasburgo

1. A Presidente pode apresentar um quadro indicando os custos previstos e os custos reais do
edifício? Quais são as relações financeiras entre o PE e os mestres de obras? A Presidente pode
informar qual é o esforço financeiro que o PE deverá suportar nos próximos anos para poder
cumprir a obrigação constante do Tratado de se reunir 12 vezes por ano neste edifício?

Segundo a ficha financeira contratual, os custos previstos do edifício ascendiam a 2.776.232.000
FF, valores de Julho de 1993.

Tendo em conta a revisão de preços, a sua actualização no final de 1998 resultou num preço de
2.975.000.000 FF.

A relação financeira entre o Parlamento e a SERS é a de arrendatário e proprietário,
respectivamente, de acordo com o estabelecido no contrato e no Protocolo de Conciliação,
documentos todos eles aprovados pela Mesa do PE, sem oposição do controlo financeiro.

Até à data não foi estabelecido o custo real definitivo, de acordo com o contrato. Actualmente, o
Parlamento Europeu concluiu o processo técnico de avaliação a nível do seu Secretariado-Geral,
com a SERS e o Governo francês, tendo por objectivo a fixação definitiva do custo.

O contrato prevê também a possibilidade de proceder à compra do edifício, cabendo a decisão
ao Parlamento Europeu.
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Não deverá ser necessário fazer qualquer esforço financeiro especial, à excepção de alguns
trabalhos de reparação específicos, para efectuar 12 sessões em Estrasburgo.

2. A Presidente pode apresentar igualmente um quadro pormenorizado dos custos suportados pelo
PE entre a data de entrega do edifício e a data de início da sua utilização, 20 de Julho de 1999?

Quanto à organização da sessão de Julho de 1999, o PE não efectuou quaisquer despesas,
excepto as ligadas à entrega do edifício (água, electricidade, gás, manutenção, segurança).
Todas as reparações serão a cargo dos mestres de obras, a SERS. Por seu lado, o Governo
francês liberou um envelope de 30 milhões de FF para permitir a realização de trabalhos
urgentes ainda por efectuar para permitir a organização da sessão de Julho.

3. A Presidente pode apresentar um quadro pormenorizado dos diversos contactos efectuados entre
o PE e os mestres de obras, começando pelas negociações que levaram à implantação do
edifício em frente ao edifício do Conselho da Europa e terminando na entrega definitiva?

A iniciativa de construir o edifício Louise Weiss foi tomada pelo PE na sequência da sua
resolução de 5 de Abril de 1990 sobre a política imobiliária do Parlamento Europeu: "Toma
nota, após ter tomado conhecimento do respectivo conteúdo, da decisão da Mesa de 14 de
Março de 1990 sobre a política imobiliária do Parlamento Europeu, relativamente à qual
manifesta o seu acordo."

No que respeitava a Estrasburgo esta decisão especificava o seguinte:

"- confirmar o aluguer do edifício IPE III, o que significará que em 1993 o número de
gabinetes disponíveis aumentará de 1440 para 1606 e o de salas de reuniões de 18 para 24,

- conferir mandato ao Presidente e ao Secretário-Geral para que encetem negociações com
as autoridades competentes com vista a uma rápida realização e aluguer de 300 gabinetes
suplementares e de um hemiciclo com capacidade para acolher 750 deputados em todas as
sessões ordinárias do Parlamento,

- conferir mandato ao Presidente e ao Secretário-Geral para negociarem com as instâncias
competentes do Conselho da Europa a coordenação dos trabalhos e a partilha das estruturas
disponíveis com vista a assegurar que as sessões ordinárias do Parlamento decorram nas
melhores condições;"

Posteriormente este programa foi modificado pela Mesa, na sequência da recomendação de um
grupo de trabalho sobre a política imobiliária (PIM) criado pela Mesa. O programa modificado
previa:
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- 1133 gabinetes, incluindo os destinados aos deputados;
- um hemiciclo de 630 lugares para os deputados, ampliável a 700 lugares;
- 29 salas de reuniões e 9 salas para os visitantes;
- uma sala de imprensa e uma sala para conferências de imprensa;
- 2 restaurantes e 4 bares;
- 1200 lugares de estacionamento.

O mestre de obras designado pelo Município de Estrasburgo para construir o edifício foi a
SERS (Société d'aménagement et d'Equipement de la Région de Strasbourg), a qual realiza os
projectos públicos de construção para as autoridades locais e regionais.

De seguida, a administração do PE - seguindo as instruções dadas regularmente pelo grupo PIM
e assistida por um consultor externo, a firma BOVIS - procedeu à elaboração do programa
pormenorizado da construção e ao contrato enfitêutico e de custos do projecto, em conjunto com
os representantes da SERS e respectivos arquitectos, o gabinete Architecture Studio.

Após a aprovação, pelo grupo PIM, do projecto de contrato que incluía as disposições jurídicas,
o programa pormenorizado e os custos, a Mesa decidiu, em 31 de Março de 1994, autorizar o
Presidente a assinar o contrato-quadro.

4. A Presidente pode indicar igualmente qual era o prazo inicialmente previsto para a entrega e
qual foi a data da entrega efectiva do edifício? Pode informar também quais foram as razões
para a entrega tardia do mesmo?

O contrato previa a entrega em 31 de Dezembro de 1997. O contrato previa igualmente que por
razões de força maior - climatológicas, greves, problemas graves com os fornecedores, encargos
com trabalhos suplementares por parte do Parlamento, etc. - a mesma data poderia ser
modificada. A entrega efectiva do edifício ao Parlamento Europeu ocorreu em 15 de Dezembro
de 1998.

O contrato previa igualmente que, no caso de a empresa não entregar o edifício dentro do prazo
acordado, deveria pagar uma penalização por atraso no montante de 5 milhões FF mensais, até à
entrega efectiva ao Parlamento Europeu, salvaguardando desse modo os interesses da
Instituição.

5. É de registar que o edifício já denota bastantes sinais de degradação (danos nos caixilhos das
janelas e portas, escoriações nas paredes, etc.). A Presidente pode informar se estes danos já
existiam ou não aquando da entrega do edifício? Em caso afirmativo, esses danos foram
inventariados? Em caso negativo, quem é responsável por esses danos?

Foi feito um inventário exaustivo do estado das instalações do imóvel LOW aquando da sua
entrega e da constatação de acabamento pelo PE. Qualquer tipo de degradação e de defeito
constatado nas instalações será reparado a cargo da SERS. Os danos posteriores à entrega do
imóvel ao PE ficarão a cargo deste, a menos que o PE possa provar que esses danos foram
causados por terceiros.
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6. A tipografia do PE continua instalada na outra margem, no edifício IPE. Segundo se diz, para
transportar os documentos impressos para a proximidade do hemiciclo foi construído um túnel
sob o Ill ligando os edifícios IPE I e IPE IV, sendo os documentos transportados através desse
túnel por um sistema automatizado e comandado por computador. A Presidente pode ou não
confirmar esses rumores? Em caso afirmativo, qual é o custo desta decisão? Porque não se
estudou a possibilidade de transferir a tipografia para o novo edifício IPE IV?

Existe efectivamente um túnel sob o Ill que liga os edifícios Winston Churchill e Louise Weiss.
Este túnel permite abastecer o edifício Louise Weiss por meio de carros electroguiados, portanto
automáticos.

A decisão de construir este túnel e de não instalar a tipografia no edifício Louise Weiss foi
tomada pelas autoridades políticas da época, ou seja, o PIM e a Mesa.
O programa do edifício IPE IV, tal como figura em anexo ao contrato-quadro assinado em 31 de
Março de 1994, prevê, pois, a construção do referido túnel. O Parlamento manteve, todavia, a
possibilidade de renunciar à construção do mesmo. Por tal motivo, à margem da ficha financeira
do contrato, prevê-se que "o montante indicado compreende o custo estimado da construção da
galeria subfluvial […]. No caso de o Parlamento Europeu renunciar definitivamente à mesma, o
custo estimado da referida galeria técnica será deduzido".

Após a assinatura do contrato, o grupo PIM reconsiderou a opção, com base na possibilidade
deixada pelo programa, tendo concluído, na sua reunião de 20 de Abril de 1994 (Doc. PIM 651),
que o túnel em causa deveria ser construído a fim de assegurar uma ligação eficaz entre os
edifícios WIC e LOW, para a tipografia e para ligações técnicas e de segurança. A decisão
inicial, aceite pelo PIM e pela Mesa, não foi, assim, posta em causa.
O custo estimado deste túnel e do equipamento referido é de 27,4 milhões de FF.

Problemas ocorridos aquando da entrada em funcionamento do edifício LOW em
Estrasburgo

Pode a Presidente informar como tentará resolver estes problemas a tempo da próxima sessão
plenária do PE, em meados de Setembro de 1999?

No que respeita às condições de utilização do novo edifício Louise Weiss durante a sessão plenária
de Julho, devo informar que, por iniciativa do Secretário-Geral, foi criado um grupo de trabalho
com o objectivo de proceder à correcção dos principais defeitos constatados aquando da sessão
inaugural.

Este grupo trabalhou durante todo o período de Julho e Agosto e foram feitas várias correcções
importantes, que são essencialmente as seguintes:
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- colocação de uma nova sinalização mais adaptada à configuração das instalações,
- correcção da climatização na sala de imprensa,
- espera nos restaurantes e cafetarias,
- acesso ao edifício principal.

Da mesma forma, foi corrigido o problema da instalação do deputado deficiente, Sr. CROWLEY,
tanto no hemiciclo como no seu gabinete, com o seu acordo; na previsão de possíveis necessidades
futuras, procedeu-se à instalação no hemiciclo de 6 lugares suplementares adaptados.

Infelizmente, o problema dos elevadores ainda não foi resolvido. A empresa fornecedora foi instada
a efectuar as correcções indispensáveis, a fim de conseguir uma situação perfeitamente satisfatória
para os utilizadores a tempo da sessão de Outubro.

Finalmente, os Questores foram alertados para o problema das eventuais correcções a fazer na
decoração das paredes.

*
*     *
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PARLAMENTO EUROPEU

PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0201/00)                                  14 e 15 de Março de 2000

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Direitos humanos das mulheres na Europa H-0141/00

Olivier DUPUIS Artigos 6º e 7º do TUE H-0148/00

Alexandros ALAVANOS "Energia para a Democracia " República Federal da
Jugoslávia

H-0151/00

Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Recenseamento dos cidadãos da União Europeia
condenados à morte

H-0155/00

Claude TURMES O Parlamento e a Euratom H-0158/00

Efstratios KORAKAS Indemnização das vítimas da guerra fascista H-0160/00

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Apoio à indústria cinematográfica europeia H-0162/00

Jens-Peter BONDE Informação dos cidadãos H-0166/00

William NEWTON
DUNN

Confidencialidade das deliberações legislativas do
Conselho

H-0169/00

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Apreciação do estatuto jurídico internacional das águas
do Sara Ocidental

H-0174/00

Bob van den BOS Minas terrestres H-0241/00

Marie-Arlette CARLOTTI Acção da União Europeia contra as minas H-0251/00

Íñigo MÉNDEZ DE
VIGO

Iniciativa "Diálogo sobre a Europa" H-0212/00
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Anna KARAMANOU "Bombas ecológicas" ameaçam a Europa H-0215/00

Antonios TRAKATELLIS Preocupação acerca do Memorando sobre a segurança
nuclear da central nuclear de Kozloduy na Bulgária

H-0242/00

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. LAMY

Richard HOWITT Preferências comerciais a favor dos países menos
desenvolvidos

H-0206/00

Nicholas CLEGG Adesão da China à OMC H-0208/00

María IZQUIERDO
ROJO

Custo para a agricultura do alargamento H-0173/00

Emmanouil
BAKOPOULOS

Iniciativa comunitária LEADER 2000-2006 H-0187/00

Carmen FRAGA
ESTÉVEZ

Equilíbrio entre os acordos de pesca do Norte e do Sul H-0190/00

Hugues MARTIN Compatibilidade de um auxílio excepcional à exportação
com o direito comunitário

H-0195/00

Werner LANGEN Destilação preventiva - aumento dos contingentes H-0202/00

Sra. de PALACIO

Marie ISLER BÉGUIN Reabertura da linha ferroviária Oloron-Canfranc H-0156/00

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Limites máximos para a taxa de alcoolémia na estrada H-0163/00

Reinhold MESSNER Ligação ferroviária Verona-Munique H-0164/00

*
*      *
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RESUMO DO PERÍODO DE
PERGUNTAS
MARÇO 2000

Instituição Número
de

perguntas
apresent.

Perguntas
tratadas

em sessão

Perguntas
com

resposta
escrita

Perguntas
complemen-

tares

Perguntas
caducas

(ausência
de autor)

Perguntas
retiradas
pelo autor

Perguntas
já previstas

na O.D.

Representantes
das

Instituições

Conselho 38 9 29 5 0 0 0 Sr. SEIXAS DA COSTA

Comissão 76 16 59 5 1 0 0 Sr. PATTEN
Sr. LAMY
Sr. FISCHLER
Sr. VERHEUGEN
Sra. de PALACIO

Total 114 25 88 10 1 0 0



INFORMAÇÕES GERAIS 17

PE 168.654- PT -Boletim 10.04.2000
Fecho da redacção: 31.03.2000

DECLARAÇÕES ESCRITAS  -  ANO 20001

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

1/2000

2/2000

3/2000

288.126

289.155

289.159

Françoise GROSSETÊTE

COSSUTTA, MANISCO

DE CLERCQ, RIES,
SACREDEUS, STOCKMANN,
van DAM

Sobre o combate à dor

Sobre o anunciado encerramento da empresa
Goddyear em Itália

Sobre a memória do holocausto

21.01.2000

21.02.2000

01.03.2000

21.04.2000

21.05.2000

01.06.2000

28

9

42

                                                
1 Situação em  17.03.2000
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

P 20/00

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre o acordo assinado
entre a FRUD armada e o Governo do Djibuti

Bruxelas, 21 de Fevereiro de 2000

A União Europeia congratula-se com a assinatura, em 7 de Fevereiro passado, de um acordo-quadro
"de reforma e concórdia civil", que prevê a suspensão das hostilidades entre as forças
governamentais e rebeldes, bem como a libertação dos prisioneiros detidos por ambas as partes.

A União Europeia faz votos para que este acordo, que se segue ao assinado em Dezembro de 1994,
possa contribuir para o reforço da paz civil e para a consolidação da democracia e do processo de
desenvolvimento do Djibuti.

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

*
*     *

P 21/00

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre as eleições legislativas no Irão
Bruxelas, de 23 de Fevereiro de 2000

A União Europeia felicita o povo iraniano pelo empenho no processo democrático que demonstrou
ao comparecer maciçamente na primeira volta das eleições legislativas de 18 de Fevereiro. A União
Europeia acredita que o novo Majles constituirá um importante factor no estabelecimento de uma
sociedade civil baseada no primado do direito na República Islâmica do Irão.

A União Europeia recorda o interesse que desde há muito vem manifestando em consolidar e
expandir o diálogo abrangente que tem desenvolvido com o Irão e reitera a sua vontade de, nessa
base, promover o estabelecimento de relações mais estreitas com o Governo iraniano.

*
*     *
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P 22/00

Declaração da Presidência , em nome da União Europeia,
sobre os recentes acontecimentos na localidade de Mitrovica

Bruxelas,  23 Fevereiro 2000

A União Europeia, profundamente preocupada com os recentes acontecimentos na localidade de
Mitrovica, reitera a sua firme condenação de todos os actos de violência e de perturbação da ordem
pública.

A União Europeia manifesta o seu pleno apoio à Resolução 1244 do Conselho de Segurança das
Nações Unidas e o seu empenhamento em contribuir para manter um Kosovo multiétnico e
indiviso, onde todos os habitantes possam viver em segurança, independentemente da sua origem
étnica.

A UE reafirma o seu apoio aos esforços da MINUK e da KFOR, que têm trabalhado nas condições
mais difíceis, para implementar a Resolução 1244 do Conselho de Segurança. Não serão tolerados
desafios nem ameaças à presença internacional no Kosovo.

O Kosovo está a beneficiar de um investimento substancial, destinado a criar condições para um
futuro numa paz sustentável. Os esforços políticos, militares e financeiros que a comunidade
internacional mobilizou para a estabilização do Kosovo requerem da parte de todos os cidadãos
Kosovares uma cooperação activa no sentido da reconciliação. Os líderes das diferentes
comunidades deverão transmitir claramente esta mensagem à população.

 Por último, a União Europeia incita os líderes políticos do Kosovo a usarem da sua influência para
pôr termo aos actos de violência e a exercerem um papel moderador de modo a evitar que a
desordem alastre. A União Europeia considerá-los-á responsáveis pelo qualquer futuro aumento da
violência. É essencial para a construção de um Kosovo pacífico e multiétnico que esses líderes
assumam permanentemente uma atitude construtiva.

*
*     *
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P 23/00

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre o referendo constitucional no Zimbabué

Bruxelas, 25 de Fevereiro de 2000

A União Europeia observa que o referendo realizado em 12-13 de Fevereiro confirmou o empenho
do povo do Zimbabué em participar na vida política do país, contribuindo assim para o reforço da
democracia no Zimbabué. A União Europeia congratula-se também com a forma disciplinada e
pacífica em que se desenrolou a votação.

A União Europeia espera que as eleições parlamentares de 2000 se realizem no mesmo clima
pacífico e ordeiro e no respeito das regras e princípios da democracia, base do futuro
desenvolvimento do país.

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

*
*     *

P 24/00

Proposta de declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação de Monsenhor Emmanuel Kataliko

Bruxelas, 29 de Fevereiro de 2000

A União Europeia tomou conhecimento de que, aquando do seu regresso de Kinshasa, em
12 de Fevereiro, Monsenhor Emmanuel Kataliko foi proibido de voltar à sede da sua arquidiocese,
Bukavu, e relegado para Butembo.

A União Europeia manifesta a sua viva preocupação perante este facto consumado e os obstáculos
que continuam a levantar-se ao regresso de Monsenhor Kataliko a Bukavu.

A União Europeia exorta os dirigentes rebeldes do RCD/Goma, de acordo com o compromisso que
verbalmente assumiram, bem como o Governo ruandês, a fazerem tudo o que estiver ao seu alcance
para que Monsenhor Emmanuel Kataliko possa regressar rapidamente e em perfeita segurança a
Bukavu, sede da sua diocese, o que lhe permitirá reatar a sua missão pastoral, como ele próprio
pretende e é vontade da população.
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Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, os países associados Chipre,
Malta e Turquia e os países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu subscrevem a
presente declaração.

*
*     *

P 25/00

Proposta de declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a ajuda humanitária ao Sul do Sudão

Bruxelas, 8 de Março de 2000

A União Europeia manifesta a sua profunda preocupação perante as condições impostas pelo
SPLM/SRRA às ONG activas nas zonas do Sul do Sudão, condições que levaram à retirada de
muitas dessas organizações.

A União Europeia, que é um dos maiores doadores de ajuda humanitária às zonas controladas pelo
SPLM/SRRA, está particularmente apreensiva com as consequências desta situação, que vai
ameaçar a vida de milhares de pessoas já em perigo em virtude da guerra civil no país. Além disso,
a União está preocupada com os riscos acrescidos impostos à segurança e ao material do pessoal
humanitário.

A União Europeia apela ao SPLM/SRRA para que considere o relançamento das negociações com
as ONG logo que possível, a fim de criar condições que permitam às ONG prosseguir as suas
operações humanitárias livremente e em conformidade com o direito humanitário internacional.

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

*
*     *
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P 26/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a decisão do Parlamento da Ucrânia de abolir a pena de morte

e de ratificar o Protocolo nº 6 à Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do
Homem e das Liberdades Fundamentais

Bruxelas, 29 de Fevereiro de 2000

A União Europeia saúda a decisão do Parlamento da Ucrânia de abolir a pena de morte e de ratificar
o Protocolo nº 6 à Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades
Fundamentais que respeita à abolição da pena de morte.

A União Europeia considera que a abolição da pena de morte contribui para melhorar a dignidade
humana e o desenvolvimento progressivo dos direitos do Homem e reitera o seu objectivo final de
trabalhar em prol da sua abolição universal, ou pelo menos de uma moratória sobre as execuções
capitais como um primeiro passo nesse sentido.

A decisão do Parlamento da Ucrânia de abolir a pena de morte e ratificar o Protocolo nº 6 à
Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais,
primeiro instrumento internacional a tornar a abolição da pena de morte obrigatória para as Partes,
constituem passos importantíssimos no sentido da abolição universal da pena de morte, que é o
objectivo final da União Europeia, enunciado na declaração e nas directrizes da UE aprovadas em
Junho de 1998.

Essas importantes decisões contribuem também para a prossecução dos objectivos contidos na
Estratégia Comum para a Ucrânia no tocante à promoção dos direitos do Homem e ao reforço da
parceria entre a UE e a Ucrânia.

Os países da Europa Central e de Leste associados à Uniao Europeia, os países associados Chipre e
Malta e os países da EFTA, membros do Espaço Económico Europeu, concordam com esta
declaração.

*
*     *
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P 27/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
por ocasião do 30º aniversário da entrada em vigor

do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares
Bruxelas,  5 de Março de 2000

Por ocasião do 30º aniversário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que entrou em
vigor em 5 de Março de 1970, a União Europeia reitera o seu firme apoio ao referido Tratado.

Para a UE, o TNP tem um papel-chave a desempenhar no reforço da paz e da segurança em todo o
mundo e continua a ser não só a pedra angular do regime global de não proliferação mas também o
alicerce fundamental para a prossecução do desarmamento nuclear.

A UE congratula-se com o facto de 187 países serem já partes no Tratado, considerando, no
entanto, que a adesão da totalidade dos países do globo abrirá o caminho ao reforço dos objectivos
de não proliferação e desarmamento a nível mundial que ocupam um lugar central na política da
União. Assim sendo, a UE insta os Estados que ainda o não fizeram a dar os passos necessários para
aderir ao TNP.

A UE está profundamente empenhada na construção de um ambiente melhor, mais promissor e
internacionalmente seguro para todos. Os Estados-Membros da União envidarão os seus melhores
esforços, tanto a nível individual como em trabalho colectivo, para o êxito da Conferência de
Análise do TNP de 2000, cujos trabalhos deverão começar brevemente em Nova Iorque, e apelam a
todos os outros Estados que são Partes naquele Tratado para que se lhes associem nesses esforços.

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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P 28/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a violação do direito à liberdade de expressão na Sérvia

Bruxelas,  3 de Março de 2000

A União Europeia está profundamente preocupada com a persistente violação, por parte das
autoridades sérvias, do direito à livre expressão da opinião.

As ameaças das autoridades públicas aos órgãos de comunicação social independentes revelam que
o regime insiste numa política arbitrária e discriminatória de silenciamento das vozes
independentes.
O recente caso do processo intentado contra Dusan Mihailovic, presidente do Partido "Nova
Democracia", por alegada difusão de informações falsas e perturbação da ordem pública, é a última
de uma longa série de tentativas das autoridades sérvias para coarctar a liberdade de expressão.

A União Europeia reitera a sua profunda convicção de que o exercício da liberdade de expressão é
uma das pedras angulares da democracia e de que o povo sérvio deve poder exprimir livremente a
sua vontade política.

*
*     *

P 29/00
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre as ocupações ilegais de explorações agrícolas no Zimbabué
Bruxelas, 13 de Março de 2000

A União Europeia tomou conhecimento com inquietação do movimento de ocupação ilegal de mais
de 200 explorações agrícolas levado a cabo no Zimbabué por grupos de antigos combatentes.

A União observa que este movimento está a tomar proporções cada vez maiores, sendo por vezes
acompanhado de estragos materiais, de ameaças e de actos de violência inaceitáveis num Estado
democrático. Estas ocupações põem gravemente em causa o direito de propriedade e as liberdades
garantidas pela Constituição. Além disso, poderão vir a comprometer os trabalhos agrícolas em
curso e as futuras colheitas, precisamente numa altura em que o Zimbabué está a atravessar uma
crise económica sem precedentes e que foi destruída pelas inundações uma parte das suas reservas
alimentares.

Por conseguinte, a União Europeia, principal parceiro no desenvolvimento do Zimbabué, apela ao
Governo deste país para que faça respeitar a lei e restabeleça a ordem pública e a segurança civil. A
União reafirma o seu empenhamento numa reforma agrária ordenada e transparente, respeitadora do
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direito de todos os cidadãos e compatível com os imperativos do desenvolvimento económico do
país.

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

*
*     *

P 30/00
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre o adiamento das eleições legislativas e autárquicas no Haiti
Bruxelas, 15 de Março de 2000

A União Europeia toma nota do adiamento e das novas datas (9 de Abril-21 de Maio) propostas
pelo Conselho Eleitoral Provisório para as eleições legislativas e autárquicas no Haiti.

A União Europeia lamenta que, catorze meses após a declaração de caducidade do Parlamento e um
ano após a nomeação do Conselho Eleitoral Provisório, as autoridades haitianas continuem a não
preencher, apesar da importante ajuda internacional, todas as condições necessárias para a
realização de eleições justas, equitativas e transparentes, quando a população manifestou o seu vivo
interesse e o seu sentido das responsabilidades ao recensear-se maciçamente e os partidos políticos
se declararam prontos para a consulta.

A integridade do processo eleitoral exige que este último adiamento seja o mais breve possível e
que o calendário definitivo permita à Câmara de Deputados reunir-se, em conformidade com a
Constituição, na 2ª segunda-feira de Junho de 2000.

A ajuda europeia só poderá prosseguir e desenvolver-se plenamente quando todos os órgãos
constitucionais do Estado estiverem aptos a funcionar.

A União Europeia continua disposta a dar o seu contributo para a continuação do processo
democrático no Haiti.

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

*
*     *
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

PARECER
do

Comité Económico e Social
sobre

"A Conferência Intergovernamental de 2000 –
O papel do Comité Económico e Social Europeu"

____________________

Em 24 de Novembro de 1999, a Mesa do Comité Económico e Social encarregou um
grupo eventual, composto por Anne-Marie SIGMUND, John LITTLE e Josly PIETTE, co-relatores,
de preparar um parecer de iniciativa sobre:

"A Conferência Intergovernamental de 2000 – O papel do Comité Económico e
Social Europeu".

Na 370ª reunião plenária, realizada em 1 e 2 de Março de 2000 (sessão de 1 de
Março) o Comité Económico e Social adoptou o presente parecer por 137 votos a favor, 10 votos
contra e 25 abstenções.

*
*     *

1. Introdução

Nas vésperas de um alargamento de grande dimensão a União Europeia enfrenta um
desafio sem precedentes, que requer das instituições europeias resposta adequada.

Assim, a UE tem de proceder a uma reforma institucional antes do alargamento para
poder  continuar a desempenhar eficaz, coerente e transparentemente as suas funções, garantindo a
preservação dos princípios da liberdade, da democracia, do respeito dos direitos do Homem e das
liberdades fundamentais, assim como do Estado de Direito, princípios comuns aos Estados-
Membros.

Cada instituição e órgão da União Europeia terá de reflectir sobre o modo de se
reformar e de fazer propostas nesse sentido.

O CES está consciente da sua responsabilidade enquanto ponto de encontro da
sociedade civil organizada.
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É dentro deste espírito que o CES dá o seu contributo à CIG de 2000, para preparar o
alargamento e ajudar eficazmente à integração europeia.

2. O papel actual do comité

O Tratado de Roma instituiu, com a criação do CES, o único órgão consultivo no
plano europeu que reúne "os diferentes sectores de vida económica e social", cujos representantes,
na sua diversidade, reflectem a sociedade civil organizada no seu conjunto, ao dispor da qual o CES
se coloca como fórum de debate e reflexão.

O Comité é actualmente composto por 222 membros provenientes de organizações
de empregadores, de trabalhadores, de agricultores, de transportadores, de PME, do artesanato, de
profissionais liberais, de cooperativas, de consumidores, de ambientalistas, do voluntariado, de
famílias e da juventude. A proporção de representação varia de Estado-Membro para
Estado-Membro. Assim, o Comité é uma assembleia não política que reúne um vasto leque de
experiência a capacidades periciais sólidas e reconhecidas.

O seu processo de decisão centrado no consenso é o perfeito reflexo da forma de
comunicação inerente à sociedade civil organizada. O CES é o lugar onde os representantes da
sociedade civil organizada recebem informação directa, exprimem os seus pontos de vista e
defendem os seus interesses. O CES, por estar próximo do cidadão, contribui directa e eficazmente
para a transparência e a democratização da integração europeia. Não serve apenas de quadro
institucional para a consulta dos actores da vida económica e social, é também uma ponte entre a
Europa e a sociedade civil organizada na sua diversidade e complexidade.

3. A necessidade de mudança

O CES sempre salientou o facto de a integração europeia não dever ser considerada
como um estado mas como um processo em constante evolução. É por isso que o Comité sempre
preconizou, quando das últimas conferências intergovernamentais, reformas que fizessem avançar
este processo.

Hoje, o alargamento não representa só um desafio mas também uma oportunidade de
reforma institucional  para a União Europeia. O Comité gostaria de ser dotado dos meios adequados
para contribuir ainda mais e melhor para a integração europeia, para que o alargamento se faça com
êxito e para dar resposta às mutações e às expectativas da sociedade civil organizada.
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4. Directrizes

4.1 Composição

Constituem o Comité representantes das diversas componentes da sociedade civil
organizada.

A sua composição deve corresponder à necessidade de uma representação adequada
dos diferentes sectores da vida económica e social e do interesse geral.

No plano da sua organização interna, o Comité é claramente a favor da manutenção
da estrutura de três grupos. Nos Grupos I e II estão reunidos os representantes dos parceiros sociais.
O Grupo III recebe as outras organizações da sociedade civil europeia representativa, completando,
desse modo, a composição do CES na sua diversidade.

4.2 Designação

O modo de designação vigente deve manter-se por razões de subsidiariedade e de
transparência e para prosseguir a necessária comunicação directa entre as organizações da sociedade
civil dos Estados-Membros e o CES.

O CES não exclui, porém, a possibilidade de, a prazo, haver uma designação
suplementar directa e restrita pelas organizações europeias representativas reconhecidas pelas
instituições da União Europeia, tendo em conta, se for caso disso, modificações semelhantes que
possam ocorrer em outras instituições. Haveria que reflectir sobre as regras desta designação.

4.3 Número de membros

O Comité reconhece que é, de facto, necessário limitar o aumento do número de
membros na perspectiva do alargamento.

Mais em especial, o princípio geral da igualdade de tratamento entre o Comité
Económico e Social e o Comité das Regiões é de aplicar.

Deve ser preservado o equilíbrio geográfico e, em particular, uma representação
adequada dos pequenos Estados-Membros.

4.4 Duração do mandato

É desejável que a duração do mandato dos membros do Comité passe para 5 anos,
para corresponder ao ritmo de renovação da Comissão e do Parlamento Europeu.

O mandato deve continuar a ser renovável.
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4.5 Competências

São de considerar vários vectores

O princípio da consulta obrigatória deve manter-se. Seria necessário alargá-la a
determinados domínios (por exemplo, cultura, política de migração ou ainda as questões
relacionadas com a não-discriminação).

É de admitir, todavia, que seja o Comité a avaliar a conveniência de emitir parecer
sobre as propostas da Comissão, a qual será informada dos motivos de tal decisão.

O Comité considera especialmente importante desempenhar a sua função consultiva
logo nas fases preliminares da elaboração legislativa. Para pôr a tónica nesta acção e concentrar
esforços nos domínios de importância fulcral, o Comité afirma a sua intenção de reforçar a
selectividade dos seus trabalhos.

Para maior transparência do processo decisório, deve instituir-se o acompanhamento
dos pareceres emitidos pelo CES a pedido de uma instituição europeia, devendo as instituições que
consultam o CES informá-lo do seguimento dado aos pareceres.

E para que o Comité seja um verdadeiro valor acrescentado em relação às outras
instituições e lhe permita servir de elo de ligação com a sociedade civil organizada, a função
consultiva deve ser melhorada, designadamente:

− instituindo a possibilidade de consulta "exploratória", pré-legislativa, do Comité pela Comissão
Europeia;

 
− confiando ao Comité a função de organização ou de coordenação de determinadas consultas

sobre assuntos complexos;
 
− instalando o Comité como a plataforma adequada para o diálogo civil a efectuar entre as

organizações da sociedade civil;
 
− reforçando o papel do CES como quadro da concertação entre os parceiros sociais e económicos.

O CES, actuando também por iniciativa própria, prestará mais atenção ao
seguimento e à promoção do impacto dos seus pareceres.

4.6 Reconhecimento do comité como instituição de pleno direito
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PROPOSTAS SOBRE OS ARTIGOS DO TRATADO RELATIVOS AO COMITÉ
ECONÓMICO E SOCIAL

VERSÃO ACTUAL (TRATADO DE
AMESTERDÃO)

PROPOSTA DO CES

Artigo 257º (ex-artigo 193º)

É instituído um Comité Económico e Social,
de natureza consultiva.

O Comité é composto por representantes dos
diferentes sectores de vida económica e social,
designadamente dos produtores, agricultores,
transportadores, trabalhadores, comerciantes e
artífices, das profissões liberais e do interesse
geral.

Artigo 257º

É instituído um Comité Económico e Social
Europeu, de natureza consultiva.

Constituem o Comité representantes das
diversas componentes de natureza económica
e social da sociedade civil organizada.

A composição do Comité tem em conta a
necessidade de uma representação adequada
dos diferentes sectores e do interesse geral.

Artigo 258º (ex-artigo 194º)

O número de membros do Comité Económico
e Social é estabelecido do seguinte modo:

Bélgica 12
Dinamarca   9
Alemanha 24
Grécia 12
Espanha 21
França 24
Irlanda   9
Itália 24
Luxemburgo   6
Países Baixos 12
Áustria 12
Portugal 12
Finlândia   9
Suécia 12
Reino Unido 24

Artigo 258

O número total de membros do Comité é igual a
[…]  a definir

O número de membros de cada Estado-Membro
é estabelecido do seguinte modo:
[…]  a definir
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Os membros do Comité são nomeados, por um
período de quatro anos, pelo Conselho,
deliberando por unanimidade. Podem ser
reconduzidos nas suas funções.

Os membros do Comité não devem estar
vinculados a quaisquer instruções. Exercerão
as suas funções com plena independência, no
interesse geral da Comunidade.

O Conselho, deliberando por maioria
qualificada, fixa os subsídios dos membros do
Comité.

Os membros do Comité são nomeados, por um
período de cinco anos, pelo Conselho,
deliberando por maioria qualificada. Podem ser
reconduzidos nas suas funções

Os membros do Comité não devem estar
vinculados a quaisquer instruções. Exercerão as
suas funções com plena independência, no
interesse geral da Comunidade.

Artigo 259º (ex-artigo 195º)

1. Tendo em vista a nomeação dos
membros do Comité, cada Estado-Membro
enviará ao Conselho uma lista contendo um
número de candidatos duplo do de lugares
atribuídos aos seus nacionais.

Ao constituir-se o Comité ter-se-á em
consideração a necessidade de assegurar uma
representação adequada aos diferentes sectores
da vida económica e social.

2. O Conselho consultará a Comissão,
podendo obter o parecer das organizações
europeias representativas dos diferentes
sectores económicos e sociais interessados nas
actividades da Comunidade.

Artigo 259º

1. Tendo em vista a nomeação dos
membros do Comité, cada Estado-Membro
enviará ao Conselho uma lista contendo um
número de candidatos duplo do de lugares
atribuídos aos seus nacionais.

Ao constituir-se o Comité ter-se-á em
consideração a necessidade de assegurar uma
representação adequada das diferentes
componentes de natureza económica e social
da sociedade civil organizada e o equilíbrio
geográfico.

2. O Conselho consultará a Comissão,
podendo obter o parecer das organizações
europeias representativas dos diferentes sectores
económicos e sociais interessados nas
actividades da Comunidade.

Artigo 260º (ex-artigo 196º)

O Comité designa, de entre os seus membros, o
Presidente e a Mesa, por um período de dois
anos.

O Comité estabelece o seu regulamento
interno.

Artigo 260º

O Comité designa, de entre os seus membros, o
Presidente e a Mesa, por um período de dois
anos e meio.

O Comité estabelece o seu regimento.
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O Comité é convocado pelo Presidente, a
pedido do Conselho ou da Comissão. Pode
igualmente reunir-se por iniciativa própria.

O Comité é convocado pelo seu Presidente.

Artigo 261º (ex-artigo 197º)

O Comité compreende secções especializadas
para os principais sectores abrangidos pelo
presente Tratado.

O funcionamento das secções especializadas
exercer-se-á no âmbito das competências
gerais do Comité. As secções especializadas
não podem ser consultadas independentemente
do Comité.

Podem, por outro lado, ser instituídos, no seio
do Comité, subcomités, chamados a elaborar
projectos de pareceres a submeter à
consideração do Comité sobre questões ou em
domínios determinados.

O regulamento interno fixará as modalidades
de composição e as normas de competência das
secções especializadas e dos subcomités.

Artigo 261º

O Comité compreende secções especializadas
para os principais sectores abrangidos pelo
presente Tratado.

O Comité estabelece a forma de organização
dos seus trabalhos.

O Comité estabelece as regras para recolher o
parecer das diferentes componentes de
natureza económica e social representativas
da sociedade civil organizada a nível europeu,
para a elaboração dos seus pareceres.

Artigo 262º (ex-artigo 198º)

O Comité será obrigatoriamente consultado
pelo Conselho ou pela Comissão nos casos
previstos no presente Tratado, podendo
igualmente ser consultado por estas
Instituições sempre que o considerem
oportuno. O Comité pode tomar a iniciativa de
emitir parecer, sempre que o considere
oportuno.

Artigo 262º

O Comité será obrigatoriamente consultado pelo
Conselho ou pela Comissão nos casos previstos
no presente Tratado.

Quando o entender oportuno, o Comité emite
parecer sobre propostas legislativas da
Comissão ou sobre qualquer outro assunto.
O Comité pode ser consultado pelo

Parlamento Europeu, pelo Conselho ou pela
Comissão.
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O Conselho ou a Comissão, se o considerarem
necessário, fixam ao Comité um prazo para a
apresentação do seu parecer, que não pode ser
inferior a um mês a contar da data da
comunicação para esse efeito enviada ao
Presidente. Decorrido o prazo fixado sem que
tenha sido recebido o parecer, pode
prescindir-se deste.

O parecer do Comité e o da secção
especializada, bem como um relatório das
deliberações, serão transmitidos ao Conselho e
à Comissão.

O Comité pode ser consultado pelo Parlamento
Europeu.

O Parlamento Europeu, o Conselho ou a
Comissão, se o considerarem necessário, fixam
ao Comité um prazo para a apresentação do seu
parecer, que não pode ser inferior a um mês a
contar da data da comunicação para esse efeito
enviada ao Presidente. Decorrido o prazo fixado
sem que tenha sido recebido o parecer, pode
prescindir-se deste.

O parecer do Comité, bem como um relatório
das deliberações, serão transmitidos ao
Parlamento Europeu, ao Conselho e à
Comissão.

As instituições informam o Comité do
seguimento dado a cada parecer por elas
solicitado.

Bruxelas, 1 de Março de 2000.

A Presidente
do Comité Económico e Social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

O Secretário-Geral
do Comité Económico e Social

Patrick VENTURINI

*
*       *

N.B.: Segue anexo
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ANEXO
ao parecer

do Comité Económico e Social

A proposta de alteração seguinte, rejeitada durante o debate, obteve votos favoráveis
que representam, pelo menos, um quarto dos sufrágios expressos:

Alteração proposta por H. MALOSSE, I. PARI, J. RODRIGUEZ GARCÍA CARO e
B. VEVER.

Ponto 2., segundo parágrafo

Dar a seguinte redacção:

«O Comité é actualmente composto por 222 membros provenientes de organizações
de empregadores, de trabalhadores, de agricultores, de transportadores, de PME, do
artesanato, de profissionais liberais, de cooperativas, de consumidores, de
ambientalistas, do voluntariado, de famílias e da juventude. A proporção de
representação varia de Estado-Membro para Estado-Membro. Vários membros
desenvolvem igualmente actividades e assumem responsabilidades em
organizações europeias representativas reconhecidas pelas instituições da
União. Assim, o Comité é uma assembleia não política que junta um vasto leque de
experiência a capacidades periciais sólidas e reconhecidas.».

Resultado da votação

Votos contra: 100
Votos a favor:   47
Abstenções:   12

*
*     *
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COMITÉ  DAS  REGIÕES

COMPOSIÇÃO DA MESA

O Secretário-Geral do Comité das Regiões transmitiu, no dia 8 de Março de 2000, para informação
ao Parlamento Europeu, a composição da Mesa do Comité das Regiões 2000-2002, novamente
reeleita durante a sessão plenária de 16 de Fevereiro último.

MEMBROS DA MESA

2000-2002

Presidente : Jozef CHABERT (B) PPE
Primeiro Vice-Presidente : Manfred DAMMEYER (D) PSE

Suplente: Udo MIENTUS (D) PSE

Membros efectivos Suplentes

ANDERSEN Knud * ELDR FLENSTED-JENSEN Johannes
PSE

DK

ANDERSEN Søren PPE JENSEN Henning PSE DK
BODFISH Kenneth * PSE GILL George PSE UK
BORE Albert (Presidente do Grupo PSE) LAMBERTI Gianfranco PSE UK/IT
BOURG Willy PPE KONTER Norbert PPE L
BRESSO Mercedes PSE FRUGIS Nicola PPE I
CHAVES GONZALEZ Manuel PSE IGLESIAS RICOU Marcelino

PSE
E

COLLIGNON Robert PSE BURGEON Willy PSE B
D’AMBROSIO Vito * PSE GHIGO Enzo PPE I
DU GRANRUT Claude PPE CENSI Marc PPE F
ENDLEIN Axel PSE EVESLAGE Hans PPE D
FORMIGONI Roberto PPE FALCONIO Antonio PPE I
FRAGA IRIBARNE Manuel * PPE VALCARCEL SISO Ramón Luis

PPE
E

GUSTÂV Anders PPE HAMMAR Henrick PPE S
HANNIFFY Constance PPE CUMMINS Maurice PPE IRL
HANNINGFIELD OF CHELMSFORD Lord
PPE

COLEMAN Ruth ELDR UK

HERTOG Fons ELDR LAAN Jan PSE NL
JARDIM Alberto * PPE de MORAIS Isaltino PPE P
JOSEPH Jean-Louis PSE BODIN Yannick PSE F
KALIFF Roger * PSE TARRAS-WAHLBERG S



INFORMAÇÕES GERAIS36

PE 168.654- PT -Boletim 10.04.2000
Fecho da redacção: 31.03.2000

Catarina PSE
KOIVISTO Risto PSE KAUPPINEN Markku ELDR FIN
KOUKOULOPOULOS Páris * PSE PALEOLOGOS Christos PSE GR
KOULOUMBÍS Evángelos PSE APOSTOLAKOS Grigorios

PPE
GR

LUCAS GIMÉNEZ Juan (Presidente do
Grupo PPE)

BOCKLET Reinhold PPE E/D

MAY Christine PSE WHITEMAN Milner AE UK
McKENNA Tony * AE McNAMARA Annette AE IRL
MEINTZ Carlo * ELDR BEISSEL Simone ELDR L
MESQUITA MACHADO Francisco PSE MACHADO Manuel PSE P
O'NEACHTAIN Sean (Presidente do Grupo
AE)

SAUWENS Johan AE IRL/B

PUECH Jean * PPE LEROY Philippe PPE F
PUMBERGER Günther PPE STINGL Alfred PSE A
SIITONEN Eva-Riitta *  PPE HAIJANEN Paulina PPE FIN
TEUFEL Erwin  PPE STRAUB Peter PPE D
TOPE Graham (Presidente do Grupo
ELDR)

JOHANSSON Kent ELDR UK/SV

van GELDER Wim * PPE TINDEMANS Jan PSE NL
VAN DEN BRANDE Luc * PPE SARENS Freddy PPE B
WEINGARTNER Wendelin * PPE SCHAUSBERGER Franz PPE A
ZAPLANA HERNANDEZ-SORO Eduardo
PPE

SANZ ALONSO Pedro PPE E

* Vice-Presidente

*
*     *
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES                  (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

BROK
(PPE)

Administração civil transitória,
aplicação dos acordos de paz: apoio às
entidades internacionais

AFET (P) 20.03.00 C5-0118/00

AYUSO
GONZÁLEZ
(PPE)

Livro Branco sobre a segurança dos
alimentos

AGRI (P) 28.03.00 C5-0136/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Recursos haliêuticos: participação da
Comunidade Europeia nas
Organizações Regionais de Pesca
(ORP)

BUDG (P) 21.03.00 C5-0108/00

HAUG
(PSE)

Estratégias para a campanha em favor
do Euro até ao ano 2002

BUDG (P) 21.03.00 C5-0104/00

LASCHET
(PPE)

Administração civil transitória,
aplicação dos acordos de paz: apoio às
entidades internacionais

BUDG (F) 21.03.00 C5-0118/00

POMES RUIZ
(PPE)

Projecto de decisão relativa à
organização e ao funcionamento do
EUR-OP

CONT (P) 22.03.00 C5-0080/00

STAES
(VERTS/ALE)

Administração civil transitória,
aplicação dos acordos de paz: apoio às
entidades internacionais

CONT (P) 22.03.00 C5-0118/00

THEATO
(PPE)

Documentos do Parlamento Europeu,
do Conselho e da Comissão: direito de
acesso do público

CONT (P) 22.03.00 C5-0057/00

RIDRUEJO
(PPE)

Comunicações electrónicas e serviços
conexos: novo quadro regualmentar,
reapreciação 1999.

CULT (P) 27.03.00 C5-0141/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

LULLING
(PPE)

Cerveja, importações isentas de
direitos na Finlândia (alter.
Regulamento 918/83 e Directiva
69/169)

ECON (F) 21.03.00 C5-0137/00

LULLING
(PPE)

Cerveja, importações isentas de
direitos na Finlândia (alter.
Regulamento 918/83 e Directiva
69/169)

ECON (F) 21.03.00 C5-0138/00

Grupo
VERTS/ALE

Educação e formação: "Ensinar e
aprender: rumo à sociedade
cognitiva", aplicação do Livro
Branco.

EMPL (P) 28.03.00 C5-0145/00

ANDERSSON J.
(PSE)

Comité da Protecção Social EMPL (F) 28.03.00

BREYER
(VERTS/ALE)

Vinha: comercialização dos materiais
de propagação vegetativa (alter.
Directiva 68/193/CEE)

ENVI (P) 22.03.00 C5-0090/00

Grupo
PPE

Produtos energeticamente eficazes:
equipamentos de escritório e de
comunicações, programa de
rotulagem

ENVI (P) 22.03.00 C5-0061/00

Grupo
PSE

Estratégias para a campanha em favor
do Euro até ao ano 2002

ENVI (P) 22.03.00 C5-0104/00

Grupo
GUE/NGL

Desporto: plano de apoio comunitário
à luta contra a dopagem.
Comunicação

ENVI (P) 22.03.00 C5-0087/00

Grupo
PSE

Preços agrícolas 2001 ENVI (P) 22.03.00 C5-0121/00

JACKSON
(PPE)

Protecção do Reno: conclusão da nova
Convenção, 12 de Abril de 1999,
Berna

ENVI (F) 22.03.00 C5-0168/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

JACKSON
(PPE)

Poluição do ar: emissões dos veículos
a motor, sistemas de diagnóstico a
bordo - DAB (modif. Directiva)

ENVI (F) 22.03.00 C5-0091/00

LUND
(PSE)

Saúde pública: desreguladores
endócrinos, efeitos para a saúde
humana e animal. Comunicação

ENVI (F) 22.03.00 C5-0107/00

PATRIE
(PSE)

Protecção do consumidor, da saúde e
do ambiente: recurso ao princípio da
precaução.

ENVI (F) 22.03.00 C5-0143/00

DEHOUSSE
(PSE)

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

JURI (P) 28.03.00 C5-0079/00

GEBHARDT
(PSE)

Livro Branco sobre a segurança dos
alimentos

JURI (P) 28.03.00 C5-0136/00

GEBHARDT
(PSE)

Protecção do consumidor, da saúde e
do ambiente: recurso ao princípio da
precaução.

JURI (P) 28.03.00 C5-0143/00

HAUTALA
(VERTS/ALE)

Relatório especial do Provedor de
Justiça Europeu sobre a
confidencialidade nos processos de
recrutamento da Comissão

JURI (P) 28.03.00 C5-0082/00

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Investigação: Rumo a um espaço
europeu. Comunicação

JURI (P) 28.03.00 C5-0115/00

McCARTHY
(PSE)

Protecção da saúde das crianças:
ftalatos, substâncias perigosas,
brinquedos (alteração de directiva)

JURI (P) 28.03.00 C5-0276/99

NIEBLER
(PPE)

Comunicações electrónicas e serviços
conexos: novo quadro regualmentar,
reapreciação 1999.

JURI (P) 28.03.00 C5-0141/00

CAMISON
ASENSIO
(PPE)

Directiva que modifica a Directiva
78/660/CEE e 83/349/CEE, regras de
valorimetria, contas anuais e
consolidadas

JURI (F) 28.03.00 C5-0106/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

ZIMERAY
(PSE)

Pedido de levantamento da imunidade
parlamentar do Deputado H.
Kronberger

JURI (F) 28.03.00 IMM00207
9

GALLAGHER
(UEN)

Pesca e aquicultura: aplicação do
regime comunitário de 1996 a 1998
(Regul. 3760/92/CCE)

PECH (F) 23.03.00 C5-0109/00

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Recursos haliêuticos: participação da
Comunidade Europeia nas
Organizações Regionais de Pesca
(ORP)

PECH (F) 23.03.00 C5-0108/00

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

A segurança e as causas dos acidentes
ocorridos no âmbito das actividades
de pesca

PECH (F) 23.03.00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE)

A política comum da pesca face ao
desafio da globalização da economia

PECH (F) 23.03.00

Grupo
PSE

Política Comum de Pescas após 2002:
reuniões regionais em 1998-1999.
Relatório

PECH (F) 23.03.00 C5-0110/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Radiocomunicações: Livro Verde
sobre o espectro de radiofrequências,
resultados da consulta

RETT (P) 22.03.00 C5-0113/00

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Poluição do ar: emissões dos veículos
a motor, sistemas de diagnóstico a
bordo - DAB (modif. Directiva)

RETT (P) 22.03.00 C5-0091/00

*
*      *
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Seminários regionais "pesca": balanço da segunda
fase (1998/1999) e perspectivas

PECH COM (99) 747
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre a aplicação da legislação relativa aos resíduos – Directiva
75/442/CEE relativa aos resíduos - Directiva 91/689/CEE
relativa aos resíduos perigosos - Directiva 75/439/CEE relativa
à eliminação dos óleos usados - Directiva 86/278/CEE relativa
às lamas de depuração - No período de 1995-1997

ENVI

JURI

COM (99) 752
final

Comissão Europeia: Programa europeu de reconstrução e
desenvolvimento na África do Sul (Regulamento nº 2259/96 do
Conselho) - Relatório anual 1998

AFET
BUDG
CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 8
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre a aplicação da Directiva 92/51/CEE de acordo com o
artigo 18.º da mesma Directiva 92/51/CEE

EMPL
RETT
CULT
JURI

COM (00) 17
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Indicadores da integração das preocupações de
carácter ambiental na política agrícola comum

ENVI
AGRI

COM (00) 20
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Serviço Externo

AFET COM (00) 40
final

Comunicação da Comissão: Estratégias de criação de empregos
na sociedade da informação

EMPL
CULT
ITRE

COM (00) 48
final

Relatório da Comissão Resultados da quarta fase do SLIM ITRE
ENVI
JURI

COM (00) 56
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Apoios da Comunidade aos programas de reformas
económicas e ao ajustamento estrutural: balanço e perspectivas

AFET
CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 58
final

Relatório da Comissão sobre a aplicação da cláusula de não-
exportação prevista no nº 1 do artigo 7º da Directiva relativa
aos sistemas de indemnização dos investidores (97/9/CE)

JURI
ECON

COM (00) 81
final

19º relatório da Comissão sobre a execução, em 1995-96, do
Regulamento (CEE) nº 3820/85 relativo à harmonização de
determinadas disposições em matéria social no domínio dos
transportes rodoviários

REGI

EMPL

COM (00) 84
final

5º relatório da Comissão sobre os contingentes quantitativos e
as medidas de vigilância aplicáveis a certos produtos não-
têxteis originários da República Popular da China

ITRE COM (00) 91
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Ajustamento técnico das Perspectivas Financeiras à
evolução do PNB e dos preços no respeitante ao ano 2001
(Ponto 15 do Acordo Interinstitucional de 6 de Maio de 1999
relativo à disciplina orçamental e à melhoria do processo
orçamental)

CONT
BUDG

COM (00) 93
final

Relatório da Comissão: Terceiro relatório sobre a execução do
Regulamento nº 3577/92 do Conselho relativo à aplicação do
princípio da livre prestação de serviços aos transportes
marítimos internos nos Estados-Membros (cabotagem
marítima) (1997-1998)

EMPL
RETT

COM (00) 99
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Revisão da SLIM: Simplificação da Legislação do
Mercado Interno

JURI COM (00) 104
final

Relatório da Comissão sobre a aplicação do Regulamento
(CEE) Nº 3118/93 que fixa as condições de admissão de
transportadores não residentes aos transportes nacionais
rodoviários de mercadorias num Estado-Membro
(CABOTAGEM) - 2º RELATÓRIO

RETT COM (00) 105
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão: Relatório de síntese das comunicações
dos Estados-Membros sobre a actividade e os resultados dos
seus controlos e as questões de princípio em matéria de
recursos próprios tradicionais - Exercicio de 1998 -(Nº 3 do
artigo 17º do Regulamento (CEE, Euratom) nº 1552/89 do
Conselho)

BUDG
CONT

COM (00) 107
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

MEMORANDO DOS TRABALHOS
DO PARLAMENTO EUROPEU
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Período de sessões de 1 e 2 de Março de 2000
Bruxelas

Panorâmica Global

Temas debatidos

E

E
EE

Declaração da Comissão 
sobre as inundações em 
Mozambique

França: naufrágio do "Erika" 
B5-0181/2000

Comunicação da Comissão: Reforma 
da Comissão

Declaração do Alto Representante 
para a PESC

Mulheres no processo de tomada de decisão  
B5-0180/2000

Acordo Comercial 
CE/Israel (debate)
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Actividade Legislativa1

Processos

1. Processo de co-decisão

Primeira leitura

♦  Aprovação da proposta legislativa sem alterações

ITRE/ Processo sem relatório (C5-0019/2000)
Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que prorroga a Decisão 710/97/CE, relativa a
uma abordagem coordenada em matéria de autorizações no domínio dos serviços de
comunicações pessoais via satélite
Textos Aprovados, sessão de 02.03.2000/5
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim     Não  ■
COM(1999)0745 – C5-0019/2000 – 2000/0020

2. Processo de consulta

♦  Aprovação da proposta legislativa sem alterações

PECH/ Gallagher (A5-0035/2000)
Regulamento do Conselho que altera pela quarta vez o Regulamento (CE) nº 1626/94 que
prevê determinadas medidas técnicas de conservação dos recursos da pesca no Mediterrâneo
e pela quarta vez o Regulamento (CE) nº 850/98 relativo à conservação dos recursos da pesca
através de determinadas medidas técnicas de protecção dos juvenis de organismos marinhos
Textos Aprovados, sessão de 02.03.2000/16
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-175
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim     Não  ■
COM(1999)0552 - C5-0040/2000 - 1999/0222

                                                
1 A terminologia utilizada corresponde ao disposto no Regimento do Parlamento Europeu, na versão que lhe foi

conferida pela Decisão de 15 de Abril de 1999 (B4-0365/99, J.O. C 219 de 30 de Julho de 1999, p. 374)
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♦ Aprovação da proposta legislativa com alterações

PECH/ Attwooll (A5-0038/2000)
Regulamento do Conselho que institui um quadro comunitário para a recolha e a gestão dos
dados haliêuticos essenciais à condução da política comum da pesca
Textos Aprovados, sessão de 02.03.2000/6
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão : CRE 3-156
Número de alterações aprovadas : 7
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(1999)0541 - C5-0302/1999 - 1999/0218

PECH/ Attwooll (A5-0037/2000)
Decisão do Conselho relativa à participação financeira da Comunidade nas despesas
efectuadas pelos Estados-Membros para a recolha de dados e no financiamento de estudos e
projectos-piloto de apoio à política comum da pesca
Textos Aprovados, sessão de  02.03.2000/10
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 3-156
Número de alterações aprovadas : 6
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(1999)0551 - C5-0303/1999 - 1999/0224

PECH/ Hudghton (A5-0036/2000)
Directiva do Conselho que altera a Directiva 93/53/CEE que introduz medidas comunitárias
mínimas de combate a certas doenças dos peixes
Textos Aprovados, sessão de  02.03.2000/13
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 3-167
Número de alterações aprovadas : 6
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1999)0437 - C5-0168/1999 - 1999/0191

JURI/ Lechner (A5-0039/2000)
Iniciativa da República Federal da Alemanha e da República da Finlândia destinada à
adopção de um regulamento do Conselho relativo aos processos de insolvência
Textos Aprovados, sessão de  02.03.2000/17
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 3-202
Número de alterações aprovadas : 5
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
9178/1999 – C5-0069/1999 – 1999/0806

*
*     *
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Controlo Político2

1. Comunicações, declarações e relatórios de outras Instituições, incluindo as
respectivas declarações perante a Conferência dos Presidentes aberta a todos
os deputados

♦  Comunicações, declarações

♦  CONSELHO

Alto-Representante para a Política Externa e de Segurança Comum
Acta, sessão de  01.03.2000/12
Posição do Conselho : CRE 3-042, 3-079
Posição da Comissão : CRE 3-080

♦  COMISSÃO

Reforma da Comissão
Acta, sessão de  01.03.2000/12
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 3-022, 3-023, 3-026, 3-028, 3-030, 3-032, 3-034, 3-036, 3-038

Inundações em Moçambique
Acta, sessão de  01.03.2000/13
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 3-110, 3-117

FEMM/ (B5-0180/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre as mulheres no processo de tomada de decisão
Textos Aprovados, sessão de  02.03.2000/21
Posição do Conselho : CRE 3-084, 3-104
Posição da Comissão : CRE 3-086, 3-106

                                                
2 A ordem de apresentação das resoluções corresponde à sequência numérica dos documentos de sessão
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♦  Relatórios de outras Instituições sobre matérias relativamente às quais é exigida a emissão de
parecer pelo Parlamento Europeu

ECON/ Katiforis (A5-0041/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o documento da Comissão intitulado "Economia
europeia: balanço de 1999"
Textos Aprovados, sessão de  02.03.2000/25
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 3-142
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
C5-0081/2000 – 2000/2046

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0016/2000)
Resolução do Parlamento Europeu referente ao segundo relatório da Comissão ao Conselho e
ao Parlamento Europeu sobre a execução da declaração de conclusões da reunião ministerial
intercalar sobre a integração das questões relativas à pesca e ao ambiente de 13 e 14 de Março
de 1997 em Bergen
Textos Aprovados, sessão de  02.03.2000/31
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 3-181
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(1999)0270 - C5-0156/1999 - 1999/2150

PECH/ Katiforis (A5-0017/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu intitulada “Gestão haliêutica e preservação da natureza no meio
marinho”
Textos Aprovados, sessão de  02.03.2000/33
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 3-195
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1999)0363 - C5-0176/1999 - 1999/2155

2. Perguntas ao Conselho e/ ou à Comissão

ELDR, PPE-DE, Verts/ALE, UEN, PSE, GUE/NGL (B5-0181, 0182, 0183, 0184, 0185 e
0186/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre as consequências económicas e ambientais do
naufrágio do "Erika"
Textos Aprovados, sessão de  02.03.2000/41
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 4-008, 4-022

*  *  *



MEMORANDO DOS TRABALHOS DO PARLAMENTO EUROPEU 53

PE 168.654- PT -Boletim 10.04.2000
Fecho da redacção: 31.03.2000

Período de sessões de 13 a 17 de Março de 2000
Estrasburgo

Panorâmica Global
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Temas debatidos

EE

E
E

E
E

E
E

Jamu e Cachemira
B5-0250/2000

Chechénia
B5-0245/2000

Moçambique
B5-0244/2000

Sara Ocidental
B5-0246/2000

Peru
B5-0255/2000

Fauna e flora ameaçadas 
de extinção - CITES
B5-0243/2000

Luta contra a criminalidade
B5-0248/2000

RFY
B5-0257/2000Conselho Europeu Extraordinário: 

Lisboa - Emprego
B5-0236/2000

Comissão: programa 
legislativo 2000
B5-0228/2000

Carta dos Direitos Fundamentais, 
Direitos do Homem
B5-0233/2000, A5-0064/2000,
A5-0049/2000, A5-0055/2000,
A5-0060/2000, A5-0050/2000

Comissão: comunicação CIG - 
Reforma institucional

Fonte : PE/DG II/B/Acompanhamento dos Actos Parlamentares



MEMORANDO DOS TRABALHOS DO PARLAMENTO EUROPEU 55

PE 168.654- PT -Boletim 10.04.2000
Fecho da redacção: 31.03.2000



MEMORANDO DOS TRABALHOS DO PARLAMENTO EUROPEU56

PE 168.654- PT -Boletim 10.04.2000
Fecho da redacção: 31.03.2000

Actividade Legislativa3

I. Processos

1. Processo de co-decisão

Primeira leitura

♦ Aprovação da proposta legislativa com alterações

ENVI/ Davies (A5-0062/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao ozono no ar ambiente
Textos Aprovados, sessão de  15.03.2000/25
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 2-294
Número de alterações aprovadas : 19
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1999)0125 - C5-0048/1999 - 1999/0068

ENVI/ Myller (A5-0063/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao estabelecimento de valores-limite
nacionais de emissão de determinados poluentes atmosféricos
Textos Aprovados, sessão de  15.03.2000/34
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 2-311
Número de alterações aprovadas : 11
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1999)0125 - C5-0047/1999 - 1999/0067

                                                
3 A terminologia utilizada corresponde ao disposto no Regimento do Parlamento Europeu, na versão que lhe foi

conferida pela Decisão de 15 de Abril de 1999 (B4-0365/99, J.O. C 219 de 30 de Julho de 1999, p. 374)
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AGRI/ Graefe zu Baringdorf (A5-0044/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 64/432/CEE relativa a
problemas de fiscalização sanitária em matéria de comércio intracomunitário de animais das
espécies bovina e suína
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/7
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 3-194, 3-198
Número de alterações aprovadas : 2
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1999)0456 - C5-0239/1999 - 1999/0217

Segunda leitura

♦ Aprovação da posição comum do Conselho sem alterações

ENVI/ em forma de carta (C5-0055/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros em matéria de emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos para
utilização no exterior
Textos Aprovados, sessão de  15.03.2000/5
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : nenhuma
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
11256/1/1999 - C5-0055/2000 – 1998/0029

ENVI/ em forma de carta (C5-0064/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 64/432/CEE do
Conselho relativa a problemas de fiscalização sanitária em matéria de comércio
intracomunitário de animais das espécies bovina e suína
Textos Aprovados, sessão de  15.03.2000/5
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : nenhuma
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
14198/1/1999 – C5-0064/2000 – 1998/0052

ENVI/ em forma de carta (C5-0272/1999)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as Directivas 79/373/CEE, relativa
à comercialização de alimentos compostos para animais, e 96/25/CE, relativa à circulação de
matérias-primas para alimentação animal
Textos Aprovados, sessão de  15.03.2000/5
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : nenhuma
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
10803/1/1999 – C5-0272/1999 – 1998/0238
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♦ Aprovação da posição comum do Conselho com alterações

DEVE/ Fernández Martín (A5-0048/2000)
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às medidas destinadas a
promover a conservação e a gestão sustentável das florestas tropicais e de outras florestas nos
países em desenvolvimento
Textos Aprovados, sessão de  14.03.2000/5
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 1-086, 2-090
Número de alterações aprovadas : 12

Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
12487/1/1999 - C5-0014/2000 - 1999/0015

RETT/ Bouwman (A5-0043/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos meios portuários de recepção de
resíduos gerados em navios e de resíduos da carga
Textos Aprovados, sessão de  14.03.2000/9
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 1-099
Número de alterações aprovadas : 15
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
11195/1/1999 - C5-0251/1999 - 1998/0249

RETT/ Piecyk (A5-0040/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à inspecção técnica na estrada dos
veículos comerciais que circulam na Comunidade
Textos Aprovados, sessão de  14.03.2000/14
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 1-110
Número de alterações aprovadas : 2
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
11287/1/1999 - C5-0323/1999 - 1998/0097

DEVE/ Wijkman (A5-0051/2000)
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às medidas destinadas a
promover a plena integração da dimensão ambiental no processo de desenvolvimento dos
países em desenvolvimento
Textos Aprovados, sessão de  15.03.2000/8
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 1-078
Número de alterações aprovadas : 13
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
12485/1/1999 - C5-0013/2000 - 1999/0020

ENVI/ Lannoye (A5-0047/2000)
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Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos  produtos de cacau e de
chocolate destinados à alimentação humana
Textos Aprovados, sessão de  15.03.2000/12
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 2-079
Número de alterações aprovadas : 1
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
9947/1/1999 - C5-0252/1999 - 1996/0112

ENVI/ Schnellhardt (A5-0054/2000)
Regulamento (CE) do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um sistema comunitário
revisto de atribuição de rótulo ecológico
Textos Aprovados, sessão de  15.03.2000/14
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 2-254
Número de alterações aprovadas : 5
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
10656/2/1999 - C5-0223/1999 - 1996/0312

ENVI/ Blokland (A5-0056/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à incineração de resíduos
Textos Aprovados, sessão de  15.03.2000/18
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 2-281, 2-283
Número de alterações aprovadas : 16
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
11472/1/1999 - C5-0274/1999 - 1998/0289

2. Processo de consulta

♦  Aprovação da proposta legislativa sem alterações

AGRI/ processo sem relatório (C5-0094/2000)
Regulamento do Conselho que rectifica o Regulamento (CEE) nº 2075/92, que estabelece a
organização comum de mercado no sector do tabaco em rama
Textos Aprovados, sessão de  15.03.2000/5
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : nenhuma
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(1999)704 – C5-0094/2000 – 1999/0283

ECON/ Randzio-Plath (A5-0058/2000)
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Directiva do Conselho que altera a Directiva 77/388/CEE relativa ao sistema comum do
imposto sobre o valor acrescentado – disposições transitórias concedidas à República da
Áustria e à República Portuguesa
Textos Aprovados, sessão de  15.03.2000/7
Posição do Conselho : sem debate
Posição da Comissão : sem debate
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1999)0703 – C5-0007/2000 – 1999/0272

ITRE/ Ferrer (A5-0066/2000)
Decisão do Conselho relativa à posição da Comunidade no âmbito do Conselho Conjunto CE-
México sobre a aplicação dos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 12º do Acordo Provisório
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/9
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 4-021
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
5965/1/2000 – COM(2000)0009 – C5-0076/2000 – 2000/0024

ECON/ Goebbels (A5-0042/2000)
Recomendação do Banco Central Europeu de um regulamento do Conselho relativo a novas
contribuições em activos de reserva exigidos pelo Banco Central Europeu
Textos Aprovados, sessão de  17.03.2000/5
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 4-299
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
BCE 0001/1999 - C5-0202/1999 - 1999/0817

♦ Aprovação da proposta legislativa com alterações

AGRI/ Izquierdo Rojo (A5-0046/2000)
Regulamento do Conselho relativo às acções de informação no domínio da política agrícola
comum
Textos Aprovados, sessão de  17.03.2000/6
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 5-029
Número de alterações aprovadas : 11
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(1999)0536 - C5-0249/1999 - 1999/0209
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AGRI/ Izquierdo Rojo (A5-0045/2000)
Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 1577/96, que institui uma
medida específica a favor de determinadas leguminosas para grão
Textos Aprovados, sessão de  17.03.2000/11
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 5-038
Número de alterações aprovadas : 3
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(1999)0428 - C5-0187/1999 - 1999/0182

*
*     *
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II. Alterações legislativas

Título do documento Data de
aprovação em

sessão

Processo Referências Número de
alterações
aprovadas

Etapa seguinte

Tipo Documento Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Comissão
fundo

Em
sessão

Processo Prazo
Motivo

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa aos meios portuários de
recepção de resíduos gerados em navios e de
resíduos da carga

14/03/2000 COD II Posição
comum do

CSL

1998/0249 RETT A5-0043/2000 Bouwman 15 15 art 251§3
TCE

3 meses + (1)

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à inspecção técnica na
estrada dos veículos comerciais que
circulam na Comunidade

14/03/2000 COD II Posição
comum do

CSL

1998/0097 RETT A5-0040/2000 Piecyk 2 2 art 251§3
TCE

3 meses + (1)

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo às medidas destinadas a
promover a conservação e a gestão
sustentável das florestas tropicais e de outras
florestas nos países em desenvolvimento

14/03/2000 COD II Posição
comum do

CSL

1999/0015 DEVE A5-0048/2000 Fernández
Martín

12 12 art 251§3
TCE

3 meses + (1)

Directiva do Conselho que altera a Directiva
77/388/CEE relativa ao sistema comum do
imposto sobre o valor acrescentado –
disposições transitórias concedidas à
República da Áustria e à República
Portuguesa

15/03/2000 CNS Proposta do
CSL

1999/0272 ECON A5-0058/2000 Randzio-
Plath

0 0 art 093 TCE Prioridade
Presidência PO

Conselho ECOFIN
30/06/2000

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa ao ozono no ar ambiente

15/03/2000 COD I Proposta da
COM

1999/0068 ENVI A5-0062/2000 Davies 19 19 art 251§2
TCE

Pioridade
Presidência PO
Conselho ENVI

30/03/2000
22-23/06/2000
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Título do documento Data de
aprovação em

sessão

Processo Referências Número de
alterações
aprovadas

Etapa seguinte

Tipo Documento Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Comissão
fundo

Em
sessão

Processo Prazo
Motivo

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa ao estabelecimento de
valores-limite nacionais de emissão de
determinados poluentes atmosféricos

15/03/2000 COD I Proposta da
COM

1999/0067 ENVI A5-0063/2000 Myller 14 11 art 251§2
TCE

Prioridade
Presidência PO
Conselho ENVI

30/03/2000
22-23/06/2000

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros em
matéria de emissões sonoras para o
ambiente dos equipamentos para utilização
no exterior

15/03/2000 COD II Posição
comum do

CSL

1998/0029 ENVI Recomendação em
forma de carta

ENVI 0 0 art 251§2
TCE

Acto considerado
adoptado

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Directiva 64/432/CEE
do Conselho relativa a problemas de
fiscalização sanitária em matéria de
comércio intracomunitário de animais das
espécies bovina e suína

15/03/2000 COD II Posição
comum do

CSL

1998/0052 ENVI Recomendação em
forma de carta

ENVI 0 0 art 251§2
TCE

Acto considerado
adoptado

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera as Directivas
79/373/CEE, relativa à comercialização de
alimentos compostos para animais, e
96/25/CE, relativa à circulação de matérias-
primas para alimentação animal

15/03/2000 COD II Posição
comum do

CSL

1998/0238 ENVI Recomendação em
forma de carta

ENVI 0 0 art 251§2
TCE

Acto considerado
adoptado

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa aos produtos de cacau e
de chocolate destinados à alimentação
humana

15/03/2000 COD II Posição
comum do

CSL

1996/0112 ENVI A5-0047/2000 Lannoye 2 1 art 251§3
TCE

3 meses + (1)

Título do documento Data de
aprovação em

Processo Referências Número de
alterações

Etapa seguinte
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sessão aprovadas

Tipo Documento Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Comissão
fundo

Em
sessão

Processo Prazo
Motivo

Regulamento (CE) do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo a um sistema
comunitário revisto de atribuição de rótulo
ecológico

15/03/2000 COD II Posição
comum do

CSL

1996/0312 ENVI A5-0054/2000 Schnellhardt 5 5 art 251§3
TCE

3 mois + (1)

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

15/03/2000 COD II Posição
comum do

CSL

1998/0289 ENVI A5-0056/2000 Blokland 32 16 art 251§3
TCE

3 meses + (1)

Regulamento do Conselho que rectifica o
Regulamento (CEE) nº 2075/92, que
estabelece a organização comum de
mercado no sector do tabaco em rama

15/03/2000 CNS Proposta do
CSL

1999/0283 AGRI Sem relatório AGRI 0 0 art 037
TCE

Acordo
Interinstitucional de
06/05/1999 cap. F

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo às medidas destinadas a
promover a plena integração da dimensão
ambiental no processo de desenvolvimento
dos países em desenvolvimento

15/03/2000 COD II Posição
comum do

CSL

1999/0020 DEVE A5-0051/2000 Wijkman 18 13 art 251§3
TCE

3 meses + (1)

Decisão do Conselho relativa à posição da
Comunidade no âmbito do Conselho
Conjunto CE-México sobre a aplicação dos
artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 12º do Acordo
Provisório

16/03/2000 CNS Proposta do
CSL

2000/0024 ITRE A5-0066/2000 Ferrer 0 0 art 300§3,
primeiro
parágrafo

TCE

Prioridade
Presidência PO

Conselho Conjunto
CE-México
23/03/2000
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Processo Referências Número de
alterações
aprovadas

Etapa seguinteTítulo do documento Data de
aprovação em

sessão

Tipo Documento Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Comissão
fundo

Em
sessão

Processo Prazo
Motivo

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Directiva 64/432/CEE
relativa a problemas de fiscalização sanitária
em matéria de comércio intracomunitário de
animais das espécies bovina e suína

16/03/2000 COD I Proposta da
COM

1999/0217 AGRI A5-0044/2000 Graefe zu
Baringdorf

2 2 art 251§2
TCE

Programa
 Presidência PO
Conselho AGRI

Regulamento (CE) do Conselho relativo a
novas contribuições em activos de reserva
exigidos pelo Banco Central Europeu

17/03/2000 CNS Recomenda
ção do
BCE

1999/0817 ECON A5-0042/2000 Goebbels 0 0 art 107§6
TCE

UEM 3ª fase

Regulamento do Conselho relativo às acções
de informação no domínio da política
agrícola comum

17/03/2000 CNS Proposta do
CSL

1999/0209 AGRI A5-0046/2000 Izquierdo
Rojo

11 11 art 037
TCE

Programa
Legislativo

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CE) nº 1577/96, que institui
uma medida específica a favor de
determinadas leguminosas para grão

17/03/2000 CNS Proposta do
CSL

1999/0182 AGRI A5-0045/2000 Izquierdo
Rojo

3 3 art 037 TCE AGENDA 2000
Conselho Europeu

de Berlim 1999

Fonte:PE/DG II/B/Acompanhamento dos Actos Parlamentares
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Controlo Político4

1. Comunicações, declarações e relatórios de outras Instituições, incluindo as
respectivas declarações perante a Conferência dos Presidentes aberta a todos
os deputados

♦ Declarações, comunicações

♦  CONSELHO E COMISSÃO

PSE, PPE-DE, ELDR (B5-0236, 0239 e 0240/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Conselho Europeu Extraordinário que se
realiza em Lisboa em 23 e 24 de Março de 2000
Textos Aprovados, sessão de  15.03.2000/42
Posição do Conselho : CRE 1-020, 1-065
Posição da Comissão : CRE 1-022, 1-066
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  

♦  CONSELHO

PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0233, 0234 et 0235/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o apoio às Convenções de Genebra de 12 de
Agosto de 1949 e ao direito internacional humanitário
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/26
Posição do Conselho : CRE 3-009
Posição da Comissão : CRE 3-020
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  

                                                
4 A ordem de apresentação das resoluções  corresponde à sequência numérica dos documentos de sessão
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♦  COMISSÃO

PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0228, 0229, 0230/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o programa legislativo anual da Comissão para
2000
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/10
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 2-013, 2-048 et CRE 2-023, 2-072 de 15.02.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■

Contribuição complementar para a CIG sobre as reformas institucionais: maioria qualificada
em relação a aspectos do mercado interno nos domínios da tributação e da segurança social
Acta, sessão de  14.03.2000/18
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 2-150, 2-152, 2-156, 2-163

♦  Relatórios de outras Instituições sobre matérias relativamente às quais é exigida a emissão de
parecer pelo Parlamento Europeu

AFCO/ Duff - Voggenhuber (A5-0064/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a elaboração de uma Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/18
Posição do Conselho : CRE 2-145
Posição da Comissão : CRE 2-146
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
C5-0058/1999 - 1999/2064

LIBE/ Ludford (A5-0049/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a luta contra o racismo e a xenofobia na União
Europeia
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/70
Posição do Conselho : CRE 3-156, 3-161
Posição da Comissão : CRE 3-157, 3-162
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1999)0268 – C5-0310/1999 + C5-0015/2000 – 1999/2205
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AFET/ Belder (A5-0055/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão sobre a luta contra o
racismo, a xenofobia e o anti-semitismo nos países candidatos
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/83
Posição do Conselho : CRE 3-156, 3-161
Posição da Comissão : CRE 3-157, 3-162
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(1999)0256 – C5-0094/1999 – 1999/2099

ITRE/ Read (A5-0067/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a eEurope - Sociedade da Informação para Todos:
Iniciativa da Comissão a apresentar ao Conselho Europeu Especial de Lisboa de 23 e 24 de
Março de 2000
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/90
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 4-048
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(1999)0687 - C5-0063/2000 - 2000/2034

AFET/ Malmström (A5-0060/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre os Direitos do Homem no mundo e a política da
União Europeia em matéria de direitos humanos (1999)
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/28
Posição do Conselho : CRE 3-156, 3-161
Posição da Comissão : CRE 3-157, 3-162
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
11350/1999 – C5-0265/1999 – 1999/2002

LIBE/ Haarder (A5-0050/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o respeito pelos direitos humanos na União
Europeia (1998-1999)
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/39
Posição do Conselho : CRE 3-156, 3-161
Posição da Comissão : CRE 3-157, 3-162
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
11350/1999 – C5-0265/1999 – 1999/2001
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2. Problemas actuais, urgentes e muito importantes

GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0246, 0253, 0262, 0272 et 0278/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Sara Ocidental
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/52
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 4-174
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■

GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0244, 0254, 0263, 0276 et 0279/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre as intempéries em Moçambique
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/55
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 4-185
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  

ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0255, 0264, 0270 et 0280/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o processo eleitoral no Peru
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/57
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 4-222
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■

GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0245, 0256, 0261, 0265 et 0271/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre as violações dos direitos do Homem e do direito
humanitário na Chechénia
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/59
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 4-222
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■

ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0257, 0266, 0273 et 0281/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a liberdade de imprensa na República Federal da
Jugoslávia
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/62
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 4-222
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
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PSE, ELDR, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0250, 0258, 0283 et 0285/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre Jamu e Caxemira
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/64
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 4-222
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■

GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0248, 0259, 0267, 0274 et 0284/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a luta contra o crime organizado ligado ao tráfico
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/65
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 4-232
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■

PPE-DE, GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE (B5-0243, 0249, 0260, 0269 et 0275/2000)
Resolução do Parlamento Europeu referente à Convenção sobre o Comércio Internacional de
Espécies de Fauna e Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES)
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/67
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 4-240
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  

3. Perguntas ao Conselho e/ ou à Comissão

ENVI/ Jackson (B5-0227/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre os programas dos Fundos Estruturais nos
Estados-Membros e a aplicação nacional da legislação da UE em matéria de ambiente
Textos Aprovados, sessão de  16.03.2000/23
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 2-319, 2-331
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■

*
*     *


