
PV\781612PT.doc PE423.845v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão dos Assuntos Jurídicos

JURI_PV(2009)03-30

ACTA
Reunião de 30 de Março de 2009, 15.00 – 18.10,

e 31 de Março de 2009, 09.00 – 12.30
BRUXELAS

A reunião tem início às 15.00 de segunda-feira, 30 de Março de 2009, sob a presidência de 
Giuseppe Gargani (presidente).

Estando presentes o Conselho e a Comissão

30 de Março de 2009, 15.00 – 18.30

1. Aprovação da ordem do dia

Decisão: A ordem do dia é aprovada na versão constante da presente acta.

2. Comunicações do presidente

Decisão:

A comissão decide designar:

- Klaus-Heiner Lehne como relator para o relatório sobre “Contas anuais de certas 
formas de sociedades, no que diz respeito às microentidades”

- Manuel Medina Ortega como relator para o relatório sobre “Acordo entre a 
Comunidade Europeia e o Reino da Dinamarca relativo à citação e à notificação 
dos actos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial”

- Aloyzas Sakalas como relator para o relatório sobre o “Pedido de defesa da 
imunidade parlamentar do deputado Aldo Patriciello”
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- Klaus-Heiner Lehne como relator para o relatório sobre o "Pedido de defesa da 
imunidade parlamentar do deputado Umberto Bossi”

- Ieke van den Burg como relatora de parecer sobre o “Programa comunitário de 
apoio a actividades específicas no domínio dos serviços financeiros, da 
informação financeira e da auditoria”

- Diana Wallis como relatora de parecer sobre o “Protocolo sobre a lei aplicável às 
obrigações alimentares”.

3. Aprovação de actas:

Reunião (fórum) de 2 de Dezembro de 2008
PE421.217v01-00
Decisão: A acta é aprovada.

Reunião da comissão JURI de quinta-feira, 4 de Dezembro de 2008
PE420.172v01-00
Decisão: A acta é aprovada.

Reunião da comissão JURI de segunda-feira, 15 de Dezembro de 2008
PE420.049v01-00
Decisão: A acta é aprovada.

Reunião da comissão JURI de segunda-feira, 19 de Janeiro de 2009, a terça-
feira, 20 de Janeiro de 2009
PE421.267v01-00
Decisão: A acta é aprovada.

Reunião da comissão de JURI de quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2009, a 
quinta-feira, 12 de Fevereiro de 2009
PE421.291v01-00
Decisão: A acta é aprovada.

4. Igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma actividade 
independente
JURI/6/68379

Relatora de parecer: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Decisão: São aprovadas as seguintes alterações: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12.

A comissão aprova o projecto de parecer por unanimidade (12 votos a favor e 0 
abstenções).

5. Tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de juros
JURI/6/69756
Relatora de parecer: Eva-Riitta Siitonen (PPE-DE)
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Decisão: São aprovadas as seguintes alterações: 3, 4, 5, 6, 7

A comissão aprova o projecto de parecer por unanimidade (12 votos a favor e 0 
abstenções).

6. Acordos bilaterais entre os Estados-Membros e países terceiros sobre as 
sentenças e decisões em matéria matrimonial, de responsabilidade parental e de 
obrigações de alimentos
JURI/6/71898
Relator de parecer: Tadeusz Zwiefka (PPE-DE)

Decisão: São aprovadas as seguintes alterações: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 
16, 17, 18,  19, 20, 21, 22,  23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 
34, 35, 37, 38, 40, 41, Alt. Oral 1, Alt. Oral 2, Alt. Oral 3, 

A comissão aprova o projecto de parecer por 16 votos a favor, 4 contra e 0 
abstenções.

7. Programa comunitário de apoio a actividades específicas no domínio dos 
serviços financeiros, da informação financeira e da auditoria
JURI/6/72482
Relatora de parecer: Ieke Van Den Burg (PSE)

Decisão: A comissão aprova o projecto de parecer por unanimidade (12 
votos a favor e 0 abstenções).

8. AUDIÇÃO: Resolução de litígios no domínio do desporto

Intervenções: Giuseppe Gargani (presidente), Franck Hendrickx (Professor na 
Universidade de Tilburg e KUL em Lovaina), Juan de Dios Crespo (Advogado), 
Gianluca Nani (Treinador da Equipa do West Ham United), Prof. Dr. Ulrich Battis 
(Universidade de Humboldt, Berlim), Alessandro Costacurta (antigo futebolista do 
AC Milan, Itália), William Gaillard (porta-voz da UEFA), Oberto Petricca 
(Advogado e agente desportivo de futebol), David Dein, (antigo vice-presidente do 
Arsenal FC e da Associação de Futebol), Giuseppe Santoro (Napoli Footbal Club), 
Dr. Marco Villiger (Director Assuntos Jurídicos da FIFA), Ivo Belet, Arlene Mc 
Carthy, Manolis Mavrommatis, Toine Manders, Luca Romagnoli.  

A reunião é suspensa às 18.10 e reiniciada na terça-feira, 31 de Março, às 9.00, sob a 
presidência de Giuseppe Gargani (presidente)

Estando presentes o Conselho e a Comissão
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9. Contas anuais de certas formas de sociedades, no que diz respeito às 
microentidades
JURI/6/73755
Relator: Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE)

Intervenções: o relator e Georgios Papastamkos.

10. Vigésimo quinto relatório anual da Comissão sobre o controlo da aplicação do 
direito comunitário (2007)
JURI/6/71645
Relatora: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Intervenções: a relatora, Klaus-Heiner Lehne, a Comissão e Hans Peter Mayer.

11. Direitos dos consumidores
JURI/6/68477
Relatora de parecer: Diana Wallis (ALDE)

Intervenções: a relatora e Klaus-Heiner Lehne.

12. Troca de opiniões com Günter Verheugen, Comissário responsável pelas 
Empresas e a Indústria, subordinada ao tema "Legislar melhor"

Intervenções: Günter Verheugen, Manuel Medina Ortega, Bert Doorn, Klaus-Heiner 
Lehne, Hans Georg Mayer, Monica Frassoni e Aloyzas Sakalas.

13. Execução eficaz das decisões judiciais na UE: transparência do património dos 
devedores
JURI/6/66779
Relatora: Neena Gill (PSE)

Decisão: São aprovadas as seguintes alterações: 4, 27, 41, 51, 52, 53, ECON 
1, ECON 2, ECON 3, ECON 4, ECON 5, ECON 7, da AMC 1 à
AMC 24 e da AMC 26 à AMC 29

A comissão aprova o projecto de relatório por 19 votos a favor, 0 contra e 0 
abstenções.

14. Requisitos em matéria de relatórios e documentação em caso de fusões ou de 
cisões
JURI/6/67796
Relatora: Renate Weber (ALDE)

Decisão: São aprovadas as seguintes alterações: 1, 2, 5, 7, 10,11, 12, 13, 18, 
21, 22, 27, 28, AMC 1, AMC 2, AMC 3

A comissão aprova o projecto de relatório por 19 votos a favor, 0 contra e 0 
abstenções.
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15. Imunidade parlamentar na Polónia
JURI/6/66778
Relatora: Diana Wallis (ALDE)

Decisão: A comissão aprova o projecto de relatório por unanimidade (20 
votos a favor, 0 abstenções).

16. Vigésimo quinto relatório anual da Comissão sobre o controlo da aplicação do 
direito comunitário (2007)
JURI/6/71645
Relatora: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Decisão: São aprovadas as seguintes alterações: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1à, 11, 12, 
13, 14, PETI 1 PETI 2, PETI 3, PETI 4, PETI 5, PETI 6, PETI 7, 
PETI 8, AMC 1, AMC 2

A comissão aprova o projecto de relatório por unanimidade (20 votos a favor e 0 
abstenções).

17. Assistência mútua em matéria de cobrança de créditos respeitantes a impostos, 
taxas, direitos e outras medidas
JURI/6/72977
Relator de parecer: Marek Aleksander Czarnecki (ALDE)

Decisão: A comissão aprova o projecto de relatório por unanimidade (20 
votos a favor e 0 abstenções).

BASE JURÍDICA

18. Rede de Alerta para as Infra-estruturas Críticas (RAIC)
JURI/6/72856
Relatora de parecer: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Decisão: A comissão aprova o projecto de relatório por unanimidade (20 
votos a favor e 0 abstenções).

19. Um quadro comunitário para a segurança nuclear
JURI/6/73295
Relatora de parecer: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Decisão: A comissão aprova o projecto de parecer por 16 votos a favor, 6 
contra e 0 abstenções.

20. Desempenho energético dos edifícios (reformulação)
JURI/6/74601
Relatora de parecer: Monica Frassoni (Verts/ALE)
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Decisão: A comissão aprova o projecto de parecer por 18 votos a favor, 1 
contra e 0 abstenções.

21. Comércio de produtos derivados da foca
JURI/6/74622

Relatora de parecer: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Decisão: A comissão aprova o projecto de parecer por 17 votos a favor, 0 
contra e 1 abstenção.

CODIFICAÇÕES

22. Condições de polícia sanitária que regem a circulação de equídeos e as 
importações de equídeos provenientes de países terceiros (versão codificada)
JURI/6/70895
Relatora: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Decisão: A comissão aprova o projecto por unanimidade (17 votos a favor e 
0 abstenções).

23. Regime de trocas aplicável a certas mercadorias resultantes da transformação 
de produtos agrícolas (versão codificada)
JURI/6/71900
Relatora: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Decisão: A comissão aprova o projecto de parecer por unanimidade (17 
votos a favor e 0 abstenções).

REFORMULAÇÕES

24. Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) (reformulação)
JURI/6/70839
Relatora de parecer: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)

25. Pedido de protecção internacional apresentado num dos Estados-Membros por 
um nacional de país terceiro ou um apátrida (reformulação)
JURI/6/71976
Relatora de parecer: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)
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Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)

26. Criação do sistema "Eurodac" de comparação de impressões digitais 
(reformulação)
JURI/6/70845
Relatora de parecer: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)

27. Asilo: normas mínimas em matéria de acolhimento dos requerentes de asilo nos 
Estados-Membros
(rev. Directiva 2003/9/CE)
JURI/6/70837

Relatora de parecer: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)

RECTIFICAÇÕES

28. Localização, para efeitos de montagem, da chapa de matrícula da retaguarda 
dos veículos a motor de duas ou três rodas (versão codificada)
2006/0161(COD) - COM(2006)0478

Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)

29. Instalação dos dispositivos de iluminação e de sinalização luminosa nos veículos 
a motor de duas ou três rodas (versão codificada)
2007/0270(COD) - COM(2007)0768

Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)

30. Instalação dos dispositivos de iluminação e de sinalização luminosa dos 
tractores agrícolas ou florestais de rodas (versão codificada)
2007/0284(COD) - COM(2007)0840

Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)
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31. Certos elementos e características dos tractores agrícolas ou florestais de rodas 
(versão codificada))
2006/0221(COD) - COM(2006)0662

Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)

32. Velocidade máxima, por construção, e plataformas de carga dos tractores
agrícolas ou florestais de rodas (versão codificada)
2006/0219(COD) - COM(2006)0667

Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)

33. Dispositivo de direcção dos tractores agrícolas ou florestais de rodas (versão 
codificada)
2006/0225(COD) - COM(2006)0670

Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)

34. Instalação dos dispositivos de iluminação e de sinalização luminosa dos 
tractores agrícolas ou florestais de rodas (versão codificada)
2007/0066(COD) - COM(2007)0192

Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)

35. Espelhos retrovisores dos tractores agrícolas ou florestais de rodas (versão 
codificada)
2007/0081(COD) - COM(2007)0236

Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)

36. Dispositivos de protecção em caso de capotagem dos tractores agrícolas ou 
florestais de rodas (versão codificada)
2007/0107(COD) - COM(2007)0310
Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)

37. Dispositivos de reboque e de marcha atrás dos tractores agrícolas e florestais de 
rodas (versão codificada)
2007/0117(COD) - COM(2007)0319
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Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)

38. Supressão dos parasitas radioeléctricos produzidos pelos tractores agrícolas ou 
florestais (compatibilidade electromagnética) (versão codificada)
2007/0166(COD) - COM(2007)0462

Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)

39. Nível sonoro à altura dos ouvidos dos condutores de tractores agrícolas ou 
florestais de rodas (versão codificada)
2007/0205(COD) - COM(2007)0588

Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)

40. Dispositivos de protecção em caso de capotagem dos tractores agrícolas ou 
florestais de rodas (ensaios estáticos) (versão codificada)
2008/0008(COD) - COM(2008)0025

Decisão: A comissão aprova o relatório por unanimidade (17 votos a favor e 0 
abstenções)

À porta fechada

41. Verificação de poderes

Intervenções: o Presidente.

A comissão verifica, por unanimidade, os poderes dos seguintes novos membros:

- Bernard SOULAGE (em substituição de Michel ROCARD), 
a partir de 1 de Fevereiro de 2009;

- Ioan Lucian HĂMBĂŞAN (em substituição de Marian ZLOTEA), 
a partir de 1 de Março de 2009.

42. Pedido de defesa da imunidade parlamentar do deputado Aldo Patriciello
JURI/6/70655
Relator: Aloyzas Sakalas (PSE)

Intervenções: o relator, Aldo Patriciello (ouvido), Monica Frassoni, Francesco Enrico 
Speroni, Klaus-Heiner Lehne

Decisão: A comissão decide não defender a imunidade de Aldo Patriciello 
por 8 votos, 0 contra e 0 abstenções.
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43. Pedido de defesa da imunidade parlamentar do deputado Aldo Patriciello
JURI/6/74276
Relator: Aloyzas Sakalas (PSE)

Intervenções: o relator, Aldo Patriciello (ouvido), Monica Frassoni, Francesco Enrico 
Speroni, Klaus-Heiner Lehne.

44. Pedido de levantamento da imunidade do deputado Hannes Swoboda
JURI/6/73376
Relator: Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE)

Intervenções: o relator, Hannes Swoboda (ouvido).

Decisão: A comissão decide não levantar a imunidade de Hannes Swoboda
por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções 

45. Pedido de levantamento da imunidade do deputado Antonio Di Pietro
JURI/6/64055

CM - PE419.921v01-00
CM - PE412.188v01-00
CM - PE412.287v01-00

Relator: Aloyzas Sakalas (PSE)

Decisão: A comissão decide não levantar a imunidade de Antonio Di Pietro 
por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções.

46. Pedido de defesa da imunidade parlamentar do deputado Renato Brunetta
JURI/6/64077
Relator: Aloyzas Sakalas (PSE)

Decisão: A comissão decide defender a imunidade de Renato Brunetta por 8 
votos a favor, 0 contra e 1 abstenção.

47. Data da próxima reunião

15 de Abril de 2009 em Estrasburgo (reunião extraordinária)

A reunião é encerrada às 12.30
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Giuseppe Gargani (P), Alin Lucian Antochi (VP) (2), Rainer Wieland (VP) (2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (VP) (2), 
Francesco Enrico Speroni (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni (2), Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer (2), Manuel Medina Ortega, 
Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Nicole Fontaine (2), Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos (2), Jacques Toubon (2), Renate Weber (2)

178 (2)

183 (3)

Ivo Belet (1), Emine Bozkurt (1), Toine Manders (1), Véronique Mathieu (2), Manolis Mavrommatis (1), Aldo Patriciello (2), Hannes 
Swoboda (2), Luca Romagnoli (1)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 30.3.2009
(2) 31.3.2009

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
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