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ACTA
da reunião de 4 de Outubro de 2004, das 15h00 às 18h30, 

e de 5 de Outubro de 2004, das 9h00 às 12h00
BRUXELAS

A reunião tem início segunda-feira, 4 de Outubro de 2004, às 15h10, sob a presidência de
Jean-Louis Bourlanges, presidente.

1. Aprovação do projecto de ordem do dia

O ponto 8 da ordem do dia, o relatório de Rosa Díez González, é retirado e substituído pelo 
relatório de Giusto Catania relativo à estratégia de anti-droga da União Europeia (2005-2012). 
O ponto 8 relativo ao projecto de relatório de Rosa Díez González é adiado para a reunião de
12 de Outubro de 2004.

2. Comunicações do presidente:

O prazo para a entrega de alterações aos dois relatórios de Carlos COELHO, relativos a 
biometria nos passaportes assim como nos vistos e autorizações de residência, é fixado para
13 de Outubro, às 12h00. Os projectos de relatório e as alterações serão debatidos aquando 
da reunião de 12 de Outubro de 2004.

Em 21 de Outubro terá lugar a reunião da rede de peritos independentes em matéria de 
direitos fundamentais. Nesta reunião serão nomeadamente debatidas as modalidades de 
colaboração entre a rede de peritos e o Parlamento Europeu.

O presidente relembra igualmente que, quarta-feira, 6 de Outubro, às 10h00, na sala ASP 5E1, 
terá lugar um encontro com os peritos em matéria de biometria. Inicialmente, a reunião estava 
prevista para a sala ASP 3E3, mas tendo em conta os numerosos pedidos, o secretariado 
solicitou uma sala maior.
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3. Audição dos parlamentos nacionais sobre o futuro do ELSJ
LIBE/6/23690

- Limites e perspectivas da política de imigração:
introdução a cargo do Professor Philippe De Bruycker

Philippe De Bruycker expõe os limites e as perspectivas da política de imigração e apresenta 
uma análise de Tampere I. Insiste na questão da perda de conteúdo dos programas da 
Comissão, dado exigirem uma decisão unânime do Conselho (opções-derrogações) e defende 
o método aberto de coordenação.

Alessandro Battisti (Senado italiano): Apresenta um quadro das preocupações existentes em 
Itália no que diz respeito à imigração e ao asilo, nomeadamente em relação às chegadas 
massivas de imigrantes à ilha de Lampedusa.

Intervém Sarah Ludford.

Vitalino Canas (Parlamento português): Refere que a política de imigração é uma tradição em 
Portugal e que actualmente assume uma importância crescente, tendo em conta a taxa de 
natalidade em Portugal.

Intervém Antoine Duquesne.

Petros Mantouvalos (Parlamento grego): Explica o sucesso dos Jogos Olímpicos no que 
respeita ao plano de segurança, através da cooperação existente com os outros países. 
Acredita que a colaboração é o fundamento da luta contra a criminalidade organizada e o 
terrorismo.

Intervêm Mario Borghezio, Claude Moraes, Barbara Kudrycka e Jaime Mayor Oreja.
De Bruycker responde às intervenções dos deputados.

- Limites e perspectivas do Espaço Judiciário Europeu:
introdução a cargo do Professor Henri Labayle

Henri Labayle expõe os limites e as perspectivas do Espaço Judiciário Europeu. Refere-se à
fragmentação política e geográfica do espaço penal europeu. Questiona-se acerca do lugar 
dado aos direitos fundamentais neste contexto e acerca do sentido e eficiência da política 
europeia nesta matéria.

Jerzy Montag (Bundestag): Refere o princípio do reconhecimento mútuo e nomeadamente o 
mandado de detenção europeu, assim como as garantias mínimas nos processos penais. 
Acredita que se trata, antes de mais, de reforçar a confiança dos cidadãos.

Intervém Rosa Díez González.

Stefano Zappalà assume a presidência.
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Senado italiano: Refere a questão das garantias mínimas das condições prisionais dos detidos, 
que tem uma importância particular para a Itália.

Manolis Othonas (Parlamento grego): Insiste na ameaça terrorista que impõe que se receie a 
ameaça global.

Giovanni Kessler (Câmara dos Deputados italiana): Apela pela consecução destes objectivos.

Intervêm António Costa e Romano Maria La Russa.

Jean-Louis Bourlanges reassume a presidência.

- Transparência do processo de tomada de decisões da União Europeia:
o reforço do diálogo interparlamentar

Apresentação, a cargo de Pat Cox, sobre a transparência do processo de tomada de decisão da 
União Europeia.

Intervêm Michael Cashman, Sarah Ludford, Borea (Senado italiano), Charlotte Cederschiöld 
e o presidente.

Pat Cox responde às intervenções.

4. Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa
LIBE/6/23146
Relator: Stefano Zappalà (PPE-DE)
- Apreciação de um projecto de parecer
- Fixação do prazo para a entrega de alterações

Encontrando-se presente Sr. Verwilghen (Comissão).

Realizou-se uma primeira troca de pontos de vista no passado dia 21 de Setembro. Em 29 de 
Setembro, Stefano Zappalà participou, em nome da comissão, no debate da Comissão dos 
Assuntos Constitucionais sobre o relatório quanto à matéria de fundo de Íñigo Méndez de 
Vigo e Richard Corbett. Na reunião de hoje, apresenta o verdadeiro projecto de parecer que
teve em conta o debate realizado sobre este assunto.

Prazo para a entrega de alterações: segunda-feira, 11 de Outubro, às 12h00.
O projecto de parecer será votado na reunião da comissão de 25 de Outubro, em Estrasburgo.

O presidente dá a palavra ao relator.
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5. Fronteiras externas e internas: código comunitário relativo ao regime de 
passagem das fronteiras pelas pessoas
LIBE/6/22094
Relator: Michael Cashman (PSE)
- Primeira troca de pontos de vista

*  2004/0127(CNS)  COM(2004)0391 - C6-0080/2004
Fundo: LIBE F - Michael Cashman (PSE)
Parecer: AFET A

DEVE A

Encontrando-se presente Jan DE CEUSTER (Comissão).

Contexto

Esta proposta da Comissão começa por apresentar uma reformulação do Manual Comum das 
fronteiras externas. Ultrapassa, porém, esse aspecto, pois visa estabelecer um verdadeiro 
"Código comunitário relativo ao regime de passagem das fronteiras pelas pessoas", tendo uma 
vertente "fronteiras externas" e uma vertente "fronteiras internas».

Trata-se, pois, de uma iniciativa importante no âmbito da consolidação e do desenvolvimento 
da "vertente legislativa" da política de gestão integrada das fronteiras.

Desenrolar do processo

Michael CASHMAN foi nomeado relator. Trata-se, agora, da primeira troca de pontos de 
vista.

Troca de pontos de vista

O presidente dá as boas vindas a Jan DE CEUSTER, da DG "JAI" da Comissão Europeia que 
irá apresentar a proposta.

Convida o relator a usar da palavra para as suas observações iniciais e eventuais perguntas ao 
representante da Comissão. 

Calendário

O relator tenciona apresentar o seu projecto de relatório em 2 de Dezembro.

6. A estratégia de anti-droga da União Europeia (2005 - 2012)
Relator: Giusto CATANIA
- Segunda troca de pontos de vista
Fundo: LIBE

Encontrando-se presente a Presidência neerlandesa do Conselho: Leendert ERKELENS.
Estando representada a Comissão com Karel EDWARD e Laura D'ARRIGO.
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Contexto

O final do ano de 2004 é a data limite para a estratégia de anti-droga da União Europeia 
(2000-2004) assim como para o Plano de acção anti-droga (2000-2004).

Por essa razão, o Conselho JAI, aquando da sua reunião em 8 de Junho de 2004, decidiu que 
convinha implementar uma nova estratégia anti-droga para um período posterior a 2004.

A estratégia de anti-droga da UE (2005 - 2012) será aprovada na reunião do Conselho 
Europeu de 17 de Dezembro. Verificou-se a importância que a nossa instituição possa emitir o 
seu parecer sobre o actual projecto de estratégia de anti-droga antes da sua aprovação final.

Desenrolar do processo

Durante a reunião de 22 de Setembro de 2004, teve lugar a primeira troca de pontos de vista 
acerca deste assunto, mas que teve de ser interrompida no final da reunião devido à falta de 
tempo.

O presidente propõe que o debate continue neste domínio tão controverso da luta contra a 
droga.

Debate

O presidente dá as boas vindas a Leenderr ERKELENS, que representa a Presidência 
neerlandesa do Conselho, assim como a Karel EDWARD e Laura D'ARRIGO, que 
representam a Comissão.

Calendário

Apreciação de um projecto de relatório: 25 de Outubro de 2004, em Estrasburgo
Prazo para a entrega de alterações: 5 de Novembro de 2004, às 12h00
Aprovação de um projecto de relatório: 25 de Novembro de 2004
Debate e período de votações em sessão plenária: Dezembro de 2004 (13-16), em 
Estrasburgo.

7. Intercâmbio de informações relativas aos actos terroristas e outras formas de 
criminalidade
LIBE/6/22007
Relator: Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)
- Primeira troca de pontos de vista (estando representadas a Comissão Europeia e a 
Presidência do Conselho)
* 2004/0069(CNS)   COM(2004)0221 C6-0007/2004
Fundo: LIBE F - Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)
Parecer: AFET A

JURI A
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Estando presentes Michèle CONINSX, membro nacional pela Bélgica no Eurojust, Sr.
VERRAES (Comissão Europeia), Sr. FONTANAUD e Sr. HÄNNINGER (representante da 
Suécia).

Primeira troca de pontos de vista sobre um relatório "bicéfalo", ou mais precisamente 
"tricéfalo", já que inclui uma comunicação da Comissão, relativa a "certas medidas que 
devem ser tomadas no âmbito da luta contra o terrorismo e outras formas graves de 
criminalidade", 
1) uma proposta de decisão do Conselho, relativa ao intercâmbio de informações relativas às 
infracções terroristas, e
2) uma iniciativa sueca sobre um projecto de decisão-quadro que visa simplificar o 
intercâmbio de informações entre as autoridades competentes (título abreviado).

O assunto é tão crucial como delicado, pois também coloca o problema da protecção de 
informações no terceiro pilar, problema que, ultimamente, nos tem sensibilizado. 

8. Audição do comissário indigitado para as políticas relacionadas com o espaço de 
liberdade, de segurança e de justiça, Sr. BUTTIGLIONE
LIBE/6/22575

9. Diversos

10. Data e local da próxima reunião

11 e 12 de Outubro de 2004, em Bruxelas.
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/
ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)
Jean-Louis Bourlanges (P) (1,2), Stefano Zappalà (VP) (1,2), Stavros Lambrinidis (VP) (1,2), Patrick Gaubert 
(VP) (1,2)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
Alexander Nuno Alvaro (1,2), Edit Bauer (1,2), Johannes (Hans) Blokland (1,2), Mario Borghezio (1), Mihael 
Brejc (1,2), Kathalijne Maria Buitenweg (2), Maria Carlshamre (2), Michael Cashman (1,2), Giusto Catania (1,2), 
Charlotte Cederschiöld (1,2), Carlos Coelho (1), António Costa (1,2), Agustín Díaz de Mera García Consuegra 
(1), Rosa Díez González (1), Antoine Duquesne (1,2), Kinga Gál (1,2), Elly de Groen-Kouwenhoven (1), Lilli 
Gruber (1), Adeline Hazan (1,2), Lívia Járóka (2), Ewa Klamt (1,2), Magda Kósáné Kovács (1,2), Barbara 
Kudrycka (1,2), Henrik Lax (1,2), Raffaele Lombardo (1), Sarah Ludford (1,2), Edith Mastenbroek (1,2), Jaime 
Mayor Oreja (1,2), Claude Moraes (1,2), Hartmut Nassauer (2), Athanasios Pafilis (1,2), Bogdan Pęk (2), Lapo 
Pistelli (1), Martine Roure (1,2), Michele Santoro (1), Inger Segelström (1), Frank Vanhecke (1,2), Ioannis 
Varvitsiotis (1), Manfred Weber (1,2), Tatjana Ždanoka (1,2)

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Frederika Brepoels (1,2), Richard Corbett (1), Marek Aleksander Czarnecki (1,2), Panayiotis Demetriou (1,2), 
Giorgos Dimitrakopoulos (2), Evelyne Gebhardt (1), Ignasi Guardans Cambó (2), Jeanine Hennis-Plasschaert (1), 
Sophia in 't Veld (1,2), Katalin Lévai (2), Vincent Peillon (1), Herbert Reul (1), Marie-Line Reynaud (1,2), Agnes 
Schierhuber (2), Bogusław Sonik (1,2), Antonio Tajani (1), Kyriacos Triantaphyllides (1,2), Rainer Wieland (1), 
Jan Zahradil (2)

Art. 178(2)
Art. 183(3) Romano Maria La Russa

Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) lundi 04/10/2004
(2) mardi 05/10/2004
(3)
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:
Représentants des Parlements nationaux : Bundestag : M. Jerzy Montag, Grèce : M. Petros Mantouvalos, M. Manolis Othonas -
Italie : Camera dei Deputati : M. Giovanni Kessler, Senato della Repubblica : M. Leonzio Borea, M. Alessandro Battisti - Portugal : 
Assembleia da República : M. Luis Campos Ferreira, M. Vitalino Canas.

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)
Erkelens, Schulte-Nordholt

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
Shah, Haustrate-Assam, Verwilghen, De Ceuster, Edwards, Verraes, Fontanaud, Swetenham, Lundin

Cour des comptes:

CdR : Ioannidou
C.E.S.: 

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

De Bruycker, Labayle, Cox, Hänninger, Coninsx

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία των Πολ. Ομάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Poliittisten ryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
IND/DEM
NI

Isaacs, Alvargonzalez Figaredo, Mangold, Scriban
Lemarchal, Moleres
Rasmussen, Pal
Robert, Sidenius
Engel, Tamburini, Tonsberg
Locati
Laikauf
Marzocchi

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção-Geral
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Kalb
Perroni, Barrau, Antoine-Gregoire
De Paepe

Duintjer-Tebbens, Castillo

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretariado da comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

De Capitani, Bultena, Castagnoli, Huber, Martinez  Sanchez, 
Pondeville

Assist./Βοηθός Götz, Hamacher

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 

Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman


