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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
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
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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

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

41/2001 Método de pagamento dos subsídios dos deputados.

43/2001 Circulação de peões na esquina da rue Belliard com a rue d'Ardenne.

46/2001 Transição para o euro � novo preço das chaves suplementares.

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

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

Bruxelas : Edifício Paul-Henri Spaak (PHS) 8B/66 telefone:  43722
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

Termo do mandato de um deputado dinamarquês
ao Parlamento Europeu

Na sessão de 10 de Dezembro de 2001, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da nomeação do
deputado

Bertel HAARDER  (ELDR/DK)

como membro do Governo dinamarquês.

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 8.º do Regimento, o seu mandato de deputado ao Parlamento
Europeu cessa, com efeitos a partir do dia 27 de Novembro de 2001.

____________________

Notificação oficial da eleição
de um deputado dinamarquês ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 11 de Dezembro de 2001, tomou conhecimento da eleição de

Ole SØRENSEN

em substituição do deputado Bertel HAARDER (ELDR/DK), com efeitos a partir do dia 27 de Novembro
de 2001.

____________________
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 03.01.2002)

Autor Objecto N°

Reinhold Messner Ligação rodoviária de Mestre E-3317/01

Miquel Mayol i Raynal Rede Natura 2000 P-3318/01

Nirj Deva Ian Stillman P-3319/01

Jorge Moreira Da Silva Reconhecimento dos diplomas de Medicina na União
Europeia

P-3320/01

Stavros Xarchakos e Christos
Zacharakis

Demolição selectiva de edifícios pertencentes a gregos da
Albânia

E-3321/01

Stavros Xarchakos Venda de tesouros arqueológicos de valor inestimável na
Turquia

E-3322/01

Eurig Wyn Propostas de alteração da regulamentação relativa aos
produtos médico-veterinários

E-3323/01

Patricia McKenna Materiais florestais de reprodução - registo e protecção E-3324/01

Patricia McKenna Centro de Negócios de Drogheda, na Irlanda E-3325/01

Nelly Maes Propostas da Comissão Europeia para reduzir a sua
delegação em Trindade e Tobago

E-3326/01

Vitaliano Gemelli Aplicação de uma isenção fiscal aos barcos de recreio E-3327/01

Monica Frassoni Construção de um cais e de um porto turístico em "Basso
Garda", sítio de importância comunitária

E-3328/01

Erik Meijer Aumento dos preços de produtos e serviços adquiridos no
seguimento da substituição de antigas tarefas das
autoridades por um sistema de concursos

E-3329/01

Ilda Figueiredo Atribuição de fundos comunitários E-3330/01

Giacomo Santini Resíduos de produtos fitofarmacêuticos nos frutos e
produtos hortícolas

P-3331/01

Joan Colom i Naval Imposto sobre o rendimento dos cidadãos comunitários
residentes no Principado de Andorra

E-3332/01

Joan Colom i Naval Imposto sobre o rendimento dos cidadãos comunitários
residentes no Principado de Andorra

E-3333/01

Erik Meijer Produção de legumes e frutas contaminados com
pesticidas e possibilidades de impedir a sua distribuição
noutros Estados-Membros

E-3334/01

Graham Watson Detenção do deputado Mohamed Nasheed nas Maldivas,
em 8 de Outubro de 2001

E-3335/01
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Reinhold Messner e Luigi Vinci Terceiro satélite do aeroporto de Malpensa e AIA E-3336/01

Olivier Dupuis Nigéria P-3337/01

Olivier Dupuis Nigéria E-3338/01

Dirk Sterckx Consequências drásticas dos critérios mínimos impostos
pela Directiva 91/439/CEE à acuidade visual de um
considerável número de condutores de veículos pesados
de mercadorias

P-3339/01

Albert Maat Encerramento de Wärtsilä P-3340/01

Stavros Xarchakos Espaços verdes em Atenas E-3341/01

Catherine Stihler Reunião dos Ministros da União Europeia encarregados
das questões relacionadas com a infância organizada pela
Presidência belga

E-3342/01

Cristiana Muscardini Medidas a favor de um Estado federal somalí E-3343/01

Luciano Caveri Profissão de guia alpino E-3344/01

Luciano Caveri Interreg 3 - Espaço alpino E-3345/01

Astrid Thors Resíduos perigosos em Krasnij Bor, na Rússia E-3346/01

Astrid Thors Pagamento do subsídio de maternidade E-3347/01

Astrid Thors Direitos de autor na sociedade da informação E-3348/01

Luciana Sbarbati "Liberdade duradoura" P-3349/01

Graham Watson Adesão de Taiwan à OMC E-3350/01

William Newton Dunn Experiências com chimpanzés no Centro de Investigação
Biomédica de Primatas (BPRC) nos Países Baixos

E-3351/01

Inger Schörling Fundos destinados à exploração de animais P-3352/01

Stavros Xarchakos Adjudicação directa de projectos na Grécia E-3353/01

Paulo Casaca Normas europeias proibem enchidos tradicionais
portugueses?

E-3354/01

Konstantinos Hatzidakis Condições sanitárias deploráveis no mercado central de
carne de Rendi, na Grécia

E-3355/01

Konstantinos Hatzidakis Apoio da Grécia pelo Fundo Europeu para os Refugiados E-3356/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Afeganistão e ajuda humanitária da União Europeia E-3357/01

Lucio Manisco e Giuseppe Di
Lello Finuoli

Mandado de captura europeu e extradição de presumíveis
terroristas para os EUA

E-3358/01

Lucio Manisco e Giuseppe Di
Lello Finuoli

Mandado de captura europeu e extradição de presumíveis
terroristas para os EUA

E-3359/01

Michael Cashman Luta contra a corrupção E-3360/01



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS12

Boletim 14.01.2002 - PT - PE 313.426

Michael Cashman Alergias a alimentos E-3361/01

Charles Tannock e Theresa Villiers Estatuto fiscal de Campione d'Italia E-3362/01

Charles Tannock, Theresa Villiers
e Piia-Noora Kauppi

Cabotagem, o futuro da indústria europeu do transporte
aéreo e concorrência no domínio das faixas horárias

E-3363/01

Carlos Bautista Ojeda Exportações marroquinas de tomate para a União
Europeia

E-3364/01

Luciano Caveri Lei regional do Vale de Aosta E-3365/01

Armando Cossutta Contratos públicos e máfia em Itália E-3366/01

Erik Meijer Destruição de passaportes e prática de furtos e maus tratos
contra viajantes de países terceiros nas fronteiras externas
da UE

E-3367/01

Erik Meijer Desigualdade de tratamento de pessoas de nacionalidade
israelita e necessidade de evitar que tal sirva de exemplo
para as alfândegas, polícias e exércitos dos Estados-
Membros

E-3368/01

Toine Manders Directiva anti-pirataria E-3369/01

Toine Manders Licenças dos clubes de futebol E-3370/01

Camilo Nogueira Román Expediente de oficio 2000/2007 aberto pela Comissão
Europeia

E-3371/01

Inger Schörling Fundos destinados à exploração de animais E-3372/01

Maurizio Turco Relações entre a União Europeia e a Autoridade
Palestiniana

P-3373/01

Graham Watson Integração das pessoas com deficiência nos trabalhos de
redução da pobreza

E-3374/01

Gerhard Schmid Regulamento do Conselho relativo à adopção de medidas
restritivas específicas contra determinadas pessoas e
organizações com vista a combater o terrorismo
internacional

E-3375/01

Konstantinos Hatzidakis Retenções ilegais das ajudas aos agricultores E-3376/01

Konstantinos Hatzidakis Autoridades gestoras dos programas operacionais na
Grécia

E-3377/01

Nuala Ahern Segurança nas instalações de reprocessamento nuclear E-3378/01

Glenys Kinnock Derrogação às regras da OMC E-3379/01

John McCartin Licenças/registos de pesca e acordos com os países
terceiros

E-3380/01

John McCartin Convenção de Lomé e ajuda da UE no âmbito da
cooperação

E-3381/01

Cristiana Muscardini Homicídio de quatro jornalistas no Afeganistão E-3382/01
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Stavros Xarchakos Obras relacionadas com os Jogos Olímpicos na região de
Maratona-Schinia

P-3383/01

Ioannis Marinos e Christos
Zacharakis

Actividades de Bin Laden na zona ocupada de Chipre E-3384/01

Ioannis Marinos Imposto de "jihad" E-3385/01

Daniel Hannan Medidas aduaneiras do R.U. relativas ao álcool e ao
tabaco

E-3386/01

Luciana Sbarbati Agências de trabalho temporário E-3387/01

Erik Meijer Construção da auto-estrada A73 nos Países Baixos em
zonas naturais da faixa de terra entre o rio Mosa e a
fronteira com a Alemanha

E-3388/01

Pasqualina Napoletano Nomeação de magistrados para a OLAF P-3389/01

Gerard Collins Balanço da visita efectuada pela Comissão à Índia e ao
Bangladesh em Novembro de 2001

P-3390/01

María Sornosa Martínez Parecer científico sobre a poluição electromagnética P-3391/01

Cristiana Muscardini e outros A supressão de Israel E-3392/01
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0536/01) 11 e 12 de Dezembro de 2001

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Bart STAES Conselho Europeu informal de Gand sobre a Declaração de
Laeken

H-0861/01

Nelly MAES Competências regionais num mundo globalizado H-0862/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Conselho Europeu informal de Gand e a Declaração de
Laken

H-0863/01

Miquel MAYOL i RAYNAL Conselho Europeu informal de Gand sobre a Declaração de
Laeken

H-0864/01

Alexandros ALAVANOS Procura de medicamentos para combate o carbúnculo H-0865/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Tomada em consideração pelo Conselho das resoluções
aprovadas pelo Parlamento Europeu sobre o conflito do Sara
Ocidental e avaliação da visita do Rei de Marrocos a este
território

H-0869/01

Bernd POSSELT Minorias da República de Srpska H-0874/01

Niall ANDREWS Medidas da UE e internacionais que visam a devolução de
bens transferidos ilegalmente

H-0876/01

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

H-0879/01

PERGUNTAS Á COMISSÃO

William NEWTON DUNN Controlo das fronteiras externas de uma União alargada H-0878/01

Raimon OBIOLS i GERMÀ Revitalização da política euro-mediterrânica H-0881/01

Malcolm HARBOUR Crianças africanas vítimas de tráfico e escravatura na Europa H-0917/01
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. LAMY

Jonas SJÖSTEDT Contactos da Comissão com o DETA H-0895/01

Hans-Peter MARTIN Conferência da OMC em Doha H-0935/01

Sra. DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Acidente mortal em Perama - aplicação das directivas sobre
saúde e segurança dos trabalhadores

H-0866/01

Mihail PAPAYANNAKIS Recolha de dados estatísticos sobre a Grécia H-0873/01

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Saúde e segurança no trabalho H-0912/01

Sr. BYRNE

Theresa VILLIERS Transporte de animais H-0880/01

Marit PAULSEN "Smilies" utilizados na informação sobre produtos alimentares H-0889/01

Torben LUND Autorização de quantidades excessivas de diversos metais
pesados no peixe

H-0908/01

Konstantinos HATZIDAKIS Situação dos matadouros na Grécia H-0942/01
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
DEZEMBRO DE 2001

Instituição
Número de
perguntas
apresent.

Perguntas
tratadas

em sessão

Perguntas
com

resposta
escrita

Perguntas
complemen-tares

Perguntas
caducas

(ausência
de autor)

Perguntas
retiradas
pelo autor

Perguntas já
previstas na

O.D.

Representantes
das

Instituições

Conselho 38 9 29 5 0 0 0 NEYTS-UYTTEBROECK

Comissão 45 12 33 7 0 0 0 NIELSON
LAMY
DIAMANTOPOULOU
BYRNE

Total 83 21 62 12 0 0 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

11/2001 309.154 Armando COSSUTTA, Gianni
VATTIMO, Sylvia-Yvonne
KAUFMANN et Marianne ERIKSSON

A repressão por parte do Governo italiano das
manifestações de Génova contra o G8

11.09.2001 11.12.2001 21

12/2001 311.049 Adriana POLI BORTONE Torres Gémeas de Nova Iorque 10.10.2001 10.01.2002 11

13/2001 311.426 Charles TANNOCK, John BOWIS,
Chris DAVIES, Jean LAMBERT e Peter
SKINNER

Vítimas mortais relacionadas com o amianto 22.10.2001 22.01.2002 27

14/2001 312.635 MONTFORT, BREYER, VARAUT,
HERMANGE e HOWITT

A não-discriminação em relação ao estado de saúde
das pessoas com deficiência

28.11.2001 28.02.2002 24

                                                     
1 Situação em  13.12.2001
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES                    ..............(Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

PACK
(PPE-DE)

Ano Europeu da Educação pelo Desporto
2004

CULT (F) 12.12.01 C5-0497/01

BERES
(PSE)

Aplicação da legislação no âmbito dos
serviços financeiros

ECON (P) 18.12.01

KAUPPI
(PPE-DE)

Produtos sujeitos a impostos especiais de
consumo: sistema de informatização dos
movimentos e dos controlos

ECON (F) 18.12.01 C5-0574/01

Grupo
PPE-DE

Programa Estatístico 2003 - 2007 ECON (F) 18.12.01 C5-0650/01

CARRARO
(PSE)

Política de transportes : propostas e
programa de acção até 2010. Livre Branco

ITRE (P) 18.12.01 C5-0658/01

HERZOG
(GUE/NGL)

O comércio e o desenvolvimento tendo em
conta o objectivo da erradicação da
pobreza/segurança

ITRE (P) 18.12.01

COELHO
(PPE-DE)

Cooperação policial e judiciária em
matéria penal: programa-quadro com base
no Título VI do Tratado da União
Europeia

LIBE (F) 18.12.01 C5-0694/01

WATSON
(ELDR)

Mandato de detenção europeu e luta contra
o terrorismo (decisão-quadro)

LIBE (F) 18.12.01 C5-0452/01
C5-0453/01

Grupo
ELDR

Política comum da pesca PCP : controlo,
infracções e comportamentos graves em
2000

PECH (F) 19.12.01

Grupo
VERTS/ALE

Organização das pescas no Atlântico
Sudeste: Convenção sobre a Conservação
e a Gestão dos Recursos Haliêuticos

PECH (F) 19.12.01 C5-0666/01

MASTORAKIS
(PSE)

Mar Egeu: medidas específicas a favor das
ilhas menores (alt. Regulamento
2019/93/CEE)

RETT (P) 19.12.01 C5-0590/01

Grupo
VERTS/ALE

Transporte de substâncias perigosas por
mar : responsabilidade e indemnização por
danos

RETT (P) 19.12.01 C5-0646/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
ELDR

Poluição marinha causada pelos navios:
responsabilidade civil por danos,
"Convenção Bancas"

RETT (P) 19.12.01

Grupo
PPE-DE

Redes transeuropeias: regras para a
concessão de apoio financeiro (alt. Reg.
2236/95/CE)

RETT (P) 19.12.01 C5-0633/01

Grupo
PPE-DE

Introdução de restrições de funcionamento
relacionadas com o ruído nos aeroportos
comunitários

RETT (F) 19.12.01 C5-0667/01
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu: Segundo relatório
sobre os preparativos para a introdução das moedas e notas em euros

CULT
LIBE

ECON

COM (01) 561
final

Decisão do Conselho relativa à posição da Comunidade no que
respeita à instituição de um comité consultivo paritário que deve ser
objecto de uma decisão do Conselho de Associação instituído pelo
Acordo de Associação entre a Comunidade Europeia e a República
de Chipre

AFET COM (01) 562
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Projecto de
Relatório Conjunto sobre a Inclusão Social

CULT
FEMM
EMPL

COM (01) 565
final

Comunicação interpretativa da Comissão sobre o direito comunitário
aplicável aos contratos públicos as possibilidades de integrar
aspectos sociais nesses contratos

ECON
EMPL
JURI

COM (01) 566
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Consequências dos atentados nos Estados Unidos no sector do
transporte aéreo

RETT COM (01) 574
final

Comunicação da Comissão relativa à aplicação da primeira fase do
Programa Europeu para as Alterações Climáticas

BUDG
ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 580
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social: Para um mercado interno sem
obstáculos fiscais Estratégia destinada a proporcionar às empresas
uma matéria colectável consolidada do imposto sobre as sociedades
para as suas actividades a nível da UE

JURI
ECON

COM (01) 582
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social: Estratégia comunitária em matéria de
dioxinas, furanos e policlorobifenilos

AGRI
ITRE
ENVI

COM (01) 593
final

Relatório da Comissão sobre a aplicação da cláusula de complemento
("topping-up") - nºs 2 a 5 do artigo 4º da Directiva relativa aos
sistemas de garantia de depósitos (94/19/CE)

JURI
ECON

COM (01) 595
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório ao Conselho Europeu de Laeken: Serviços de interesse
geral

AFCO
ITRE
JURI
RETT
ECON

COM (01) 598
final

Relatório da Comissão sobre as taxas reduzidas de IVA, elaborado
em conformidade com o nº 4 do artigo 12º da Sexta Directiva do
Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativa à harmonização das
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o
volume de negócios - Sistema comum do imposto sobre o valor
acrescentado: matéria colectável uniforme

AGRI
BUDG
CULT
ENVI
JURI
ITRE
EMPL
ECON

COM (01) 599
final

Comunicação da Comissão relativa aos direitos de reprodução do
desenho da face comum das moedas em euros

ECON
JURI

COM (01) 600
final

Relatório da Comissão: relatório anual do Fundo de Coesão 2000 AFET
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI

FEMM
JURI
PECH
RETT

COM (01) 602
final

Relatório da Comissão sobre a experiência adquirida em resultado da
aplicação dos procedimentos relativos à concessão de autorizações de
introdução no mercado de medicamentos estabelecidos no
Regulamento (CEE) n.º 2309/93, no capítulo III da Directiva
75/319/CEE e no capítulo IV da Directiva 81/851/CEE - Relatório
com base no artigo 71.º do Regulamento (CEE) n.º 2309/93

AGRI
JURI
ENVI

COM (01) 606
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: eEurope 2002:
estabelecer um quadro comunitário para a exploração da informação
do sector público

CULT
EMPL
ENVI
LIBE
RETT
JURI
ITRE

COM (01) 607
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Vigilância Global do Ambiente e da Segurança (GMES) Linhas
Gerais do Plano de Acção GMES da CE (Período inicial: 2001-
2003)

AFET
AGRI
DEVE
PECH
RETT
ITRE
ENVI

COM (01) 609
final

Relatório da Comissão: Síntese da acção da UE em resposta aos
acontecimentos de 11 de Setembro e apreciação do seu possível
impacto na economia

AFET
BUDG
DEVE
ENVI
JURI
RETT
ITRE
EMPL
ECON

COM (01) 611
final

Comunicação da Comissão: Cooperação ambiental na região do
Danúbio - Mar Negro

AFET
ITRE
ENVI

COM (01) 615
final

Relatório da Comissão: relatório anual do instrumento de política
estrutural de pré-adesão (ISPA) 2000

AFET
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI

FEMM
JURI
PECH
RETT

COM (01) 616
final

Relatório da Comissão à Autoridade Orçamental sobre o impacto nas
despesas do FEOGA-Garantia em 2001 dos movimentos da paridade
euro/dólar - exercício de 2001

AGRI
CONT
BUDG

COM (01) 622
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
actualização semestral do painel de avaliação para exame dos
progressos realizados na criação de um espaço de "liberdade,
segurança e justiça" na uNIÃO Europeia (segundo semestre de 2001)

JURI
LIBE

COM (01) 628
final

Comunicação da Comissão ao Consleho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Reforçar a
dimensão local da Estratégia Europeia de Emprego

FEMM
RETT
EMPL

COM (01) 629
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europe΄u:
Manter os compromissos e avançar mais depressa

ECON
EMPL
ITRE

COM (01) 641
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Aplicação da estratégia comunitária de redução das emissões de CO2
dos veículos automóveis - Segundo relatório anual sobre a eficácia da
estratégia (Ano de 2000)

ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 643
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Codificação do acervo comunitário

AFCO
BUDG
JURI

COM (01) 645
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
financiamento das operações de gestão civil de crises

AFET
CONT
DEVE
ITRE
ENVI
BUDG

COM (01) 647
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
comportamentos que infringem gravemente as regras da política
comum da pesca, detectados em 2000

CONT
PECH

COM (01) 650
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Uma
abordagem cooperativa para o futuro do turismo europeu

EMPL
ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (01) 665
final

Comunicação da Comissão sobre as medidas comunitárias e
nacionais respeitantes aos implantes mamários

FEMM
PETI
ENVI

COM (01) 666
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Seguimento ao
Conselho Europeu de 21 de Setembro: situação do sector do turismo
europeu

EMPL
RETT

COM (01) 668
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
relativa a uma política comum em matéria de imigração clandestina

AFET
EMPL
JURI
LIBE

COM (01) 672
final

Comunicação da Comissão: Tornar o espaço europeu de
aprendizagem ao longo da vida uma realidade

EMPL
FEMM
ITRE
CULT

COM (01) 678
final
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Assunto Competência Doc.

Decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros a assinarem
no interesse da Comunidade Europeia a Convenção relativa à
competência, à lei aplicável, ao reconhecimento, à execução e à
cooperação em matéria de poder paternal e de medidas de protecção
de menores (Convenção de Haia de 1996)

FEMM
JURI
LIBE

COM (01) 680
final

Livro Branco da Comissão Europeia: um novo impulso à juventude
europeia

EMPL
FEMM
LIBE
CULT

COM (01) 681
final

Relatório da Comissão: Aplicação da Directiva 91/271/CEE do
Conselho, de 21 de Maio de 1991, relativa ao tratamento de águas
residuais urbanas, alterada pela Directiva 98/15/CE da Comissão, de
27 de Fevereiro de 1998

JURI
ENVI

COM (01) 685
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Avaliação
intercalar da aplicação do plano de acção comunitário plurianual
destinado a fomentar uma utilização mais segura da Internet, através
do combate aos conteúdos ilegais e lesivos nas redes mundiais

CULT
ITRE
LIBE

COM (01) 690
final

Relatório da Comissão relativo ao funcionamento, em 2000, do
sistema de estabilização das receitas de exportação instaurado pela
Quarta Convenção ACP-CE, tal como alterada pelo Acordo da
Maurícia

CONT
DEVE

COM (01) 694
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Resolução
Eficaz de Problemas no Mercado Interno ("SOLVIT")

BUDG
ITRE
JURI

COM (01) 702
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Sétimo
Relatório sobre a Aplicação do Pacote Regulamentar das
Telecomunicações

JURI
ITRE

COM (01) 706
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Protecção civil - Estado de alerta preventivo contra eventuais
emergências

ITRE
ENVI

COM (01) 707
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho: ao
abrigo da Decisão 93/389/CEE do Conselho, alterada pela Decisão
99/296/CE, relativa a um mecanismo de vigilância das emissões
comunitárias de gases responsáveis pelo efeito de estufa

ENVI COM (01) 708
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
relativa à política comum em matéria de asilo com introdução de um
mecanismo de coordenação aberto Primeiro relatório da Comissão
sobre a execução da Comunicação COM (2000) 755 de 22 de
Novembro de 2000

AFET
LIBE

COM (01) 710
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: o
impacto da E-Economia nas empresas europeias: análise económica e
implicações políticas

ECON
EMPL
ITRE

COM (01) 711
final

Relatório da Comissão: Quinto Relatório de execução do - Plano de
Acção para os Serviços Financeiros - Um Mercado Financeiro
Europeu Integrado - A Europa deve respeitar o prazo previsto

COM (01) 712
final
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Propostas alteradas
(Artigo 250º, Nº 2 do Tratado CE

Proposta alterada de regulamento do Conselho que cria um quadro
geral para as actividades comunitárias destinadas a facilitar o
progresso do espaço judiciário europeu em matéria civil
((apresentada pela Comissão em conformidade com o disposto no n 2
do artigo 250 do Tratado CE)

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 705
final
CNS01 0109

Proposta alterada de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa ao programa-quadro plurianual 2002-2006 da Comunidade
Europeia de acçoes em matéria de investigação, desenvolvimento
tecnológico e demonstração que visa contribuir para a realização do
espaço europeu da investigação

AGRI
BUDG
CULT
EMPL
LIBE
RETT
TOUT
PECH
ENVI

FEMM
ITRE

COM (01) 709
final
COD01 0053

Proposta alterada de decisão do Conselho relativa ao sexto programa-
quadro plurianual da Comunidade Europeia da Energia Atómica
(EURATOM) de acções em matéria de investigação e ensino que
visa contribuir para a realização do espaço europeu da investigação
(2002-2006) (apresentada pela Comissão em conformidade com o
disposto no nº 2 do artigo 250 do Tratado CE)

BUDG
CULT
ENVI
RETT
TOUT
LIBE
ITRE

COM (01) 709
final
CNS01 0054

Proposta alterada de regulamento do Conselho relativo a medidas
específicas restritivas contra determinadas pessoas e entidades com
vista a combater o terrorismo (apresentada pela Comissão em
conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 250 do Tratado CE)

AFET
ECON
LIBE

COM (01) 713
final
CNS01 0228

Proposta alterada de decisão do Conselho :2003, Ano Europeu das
Pessoas com Deficiência (apresentada pela Comissão em
conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 250 do Tratado CE)

BUDG
LIBE
EMPL

COM (01) 721
final
CNS01 0116
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

177/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a situação no Burundi
Bruxelas, 12 de Novembro de 2001

A União Europeia congratula-se com a formação do governo de transição de união nacional no Burundi, em
1 de Novembro último, e incentiva os esforços que estão a ser desenvolvidos para criar rapidamente as
demais instituições de transição. A União Europeia convida o novo governo a implementar sem demora as
reformas previstas no Acordo de Arusha e a encontrar solução para as questões mais prementes,
designadamente o cessar-fogo no conflito armado, a justiça para todos e a pobreza da população burundesa.

Simultaneamente, a União Europeia manifesta-se extremamente preocupada com o recrudescimento da
violência no conflito armado a que se tem assistido nas últimas semanas e de que a população civil é a
principal vítima. A União Europeia condena sem margem para equívoco nomeadamente os actos de
violência cometidos nos últimos dias por grupos armados do FDD e FNL contra estabelecimentos de ensino,
alunos e centros de saúde e denuncia também com veemência os actos de represália praticados pelos
beligerantes contra a população civil.

A União Europeia insta urgentemente todos os intervenientes a abandonarem a lógica de guerra e a iniciarem
sem tardar as negociações, em especial as que deverão ter início durante o mês de Novembro sob a égide do
Presidente do Gabão, Omar Bongo, e do Vice-Presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Enquanto se
aguarda o cessar definitivo das hostilidades, a União exorta os beligerantes a não se envolverem numa guerra
cega que vitima indiscriminadamente a população civil inocente e apela à imediata suspensão dos combates.

A União Europeia exorta os países da região a retirarem o seu apoio a este conflito armado e, pelo contrário,
a incentivarem todos os grupos armados a sentarem-se à mesa das negociações o mais rapidamente possível.
A negociação é a única solução possível para o conflito do Burundi.

A União Europeia apela à responsabilidade do novo governo de transição no seu conjunto para que exerça a
sua influência junto de todos os beligerantes, por forma a convencê-los a iniciarem rapidamente as
negociações e a tudo fazerem para poupar a população civil.

A UE está disposta a acompanhar politicamente as negociações já encetadas no sentido de obter um cessar-
-fogo. Está, além disso, pronta a apoiar financeira e logisticamente um programa de desarmamento,
desmobilização e reinserção dos actuais beligerantes, logo que as armas tenham sido depostas.

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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179/2001

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

membros do Espaço Económico Europeu, relativa a medidas restritivas contra os Taliban que alteram
as Posições Comuns 1996/746/PESC, 2001/56/PESC e 2001/154/PESC

Bruxelas, 16 de Novembro de 2001

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, os países associados Chipre, Malta e
Turquia assim como os países da EFTA, Islândia e Noruega, membros do Espaço Económico Europeu,
declaram partilhar dos objectivos da Posição Comum 2001/771/PESC definida pela União Europeia em
5 de Novembro de 2001 relativa a medidas restritivas contra os Taliban, que altera as Posições
Comuns 1996/746/PESC, 2001/56/PESC e 2001/154/PESC, e asseguram que as respectivas políticas
nacionais se irão pautar por essa Posição Comum.

A União Europeia toma nota deste compromisso, com o qual se congratula.

_______________

180/2001
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre a libertação de Rodolfo Montiel e Teodoro Cabrera
Bruxelas, 19 de Novembro de 2001

A União Europeia congratula-se com a decisão do Presidente Fox do México de ordenar a libertação de
Rodolfo Montiel e Teodoro Cabrera, dois ecologistas presos desde há dois anos e meio. Desde o início do
processo, a sua culpabilidade pelos crimes de que foram acusados foi amplamente posta em causa, tanto no
México como no estrangeiro.

A União Europeia recorda que os valores partilhados constituem uma base importante das estreitas relações
entre a União e o México e considera que o resultado deste processo constitui uma nova e positiva ilustração
desse facto no domínio dos direitos humanos.

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.

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS34

Boletim 14.01.2002 - PT - PE 313.426

181/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições autárquicas e legislativas na
Mauritânia

Bruxelas, 21 de Novembro de 2001

A União Europeia congratula-se com a boa organização, o desenrolar e os resultados das eleições autárquicas
e legislativas em duas voltas realizadas na Mauritânia, em 19 de 26 de Outubro último. Estas eleições
permitiram a participação adequada de todos os eleitores num clima de normalidade e transparência
democrática.

A União Europeia felicita-se igualmente pelo facto de os resultados destas eleições autárquicas e legislativas
traduzirem o pluralismo político manifestado pelo eleitorado da Mauritânia.

A União Europeia convida as autoridades e todos os partidos da Mauritânia a manterem um diálogo político
construtivo por forma a reforçar a confiança nas instituições democráticas e a criar um quadro que garanta a
livre expressão de todas as sensibilidades existentes no país.

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

_______________

182/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre as eleições presidenciais em Madagáscar
Bruxelas, 22 de Novembro de 2001

A União Europeia é um importante parceiro do processo de desenvolvimento económico, social e
institucional de Madagáscar. Nessa qualidade, tem acompanhado de forma atenta e vigilante a preparação e
organização das eleições presidenciais de 16 de Dezembro de 2001.

Remetendo para a Posição Comum de 25 de Maio de 1998, relativa aos direitos humanos, aos princípios
democráticos, ao Estado de direito e à boa governação em África, e para a importância conferida a esses
princípios no Acordo de Parceria ACP-UE assinado em Cotonu em 23 de Junho de 2000, a União Europeia
congratula-se com o empenhamento das autoridades malgaxes em tudo fazerem para que as eleições
decorram em moldes democráticos.
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A União Europeia espera que todas as operações ligadas a estas eleições � a constituição das listas eleitorais,
a organização das mesas de voto, as operações de votação propriamente ditas e a contagem dos votos �
 decorram num clima de calma, de equidade e da mais completa transparência.

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.

_______________

183/2001

Declaração conjunta por ocasião da assinatura do acordo de cooperação UE-Paquistão
Islamabade, 24 de Novembro de 2001

A União Europeia e o Paquistão saúdam calorosamente a assinatura de um acordo de cooperação que
contribuirá de forma substancial para reforçar ainda mais as suas relações.

A missão da UE que se deslocou a Islamabade em 25 de Setembro de 2001 salientou o apreço da União
Europeia pela decisão do Paquistão de se juntar à comunidade internacional na luta contra o terrorismo. A
missão da UE deu conta do desejo da União de aprofundar e alargar as suas relações com o Paquistão. Este
acordo de cooperação constitui um elemento dessas relações intensificadas.

A União Europeia e o Paquistão reafirmam o seu apego ao respeito, à protecção e à promoção dos direitos
humanos e dos princípios democráticos, tal como consignados na Declaração Universal dos Direitos do
Homem e no artigo 1.º do acordo de cooperação. O Paquistão reitera o seu firme empenhamento em
restabelecer um governo democrático, em conformidade com o roteiro anunciado pelo Presidente Musharraf
a 14 de Agosto de 2001. A UE saúda este empenhamento.

À luz da actual situação, a União Europeia e o Paquistão desejam salientar a importância dos esforços
internacionais para fazer face ao terrorismo em todo o mundo. Ambas as partes reafirmam o seu
empenhamento comum em levar integralmente à prática medidas de combate ao terrorismo, em aplicação da
Resolução 1373 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e de outras
resoluções e convenções pertinentes, que em seu entender constituem um importante elemento das suas
relações. Ambas as partes estão convictas de que a adopção de uma estratégia global de luta contra as causas
profundas do terrorismo se reveste de crucial importância para o êxito dos esforços desenvolvidos pela
comunidade internacional no sentido de erradicar o terrorismo. A União Europeia reconhece o valioso
contributo dado pelo Paquistão no âmbito da campanha internacional contra o terrorismo.
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A União Europeia e o Paquistão instam a comunidade internacional a manter resolutamente o seu consenso
sobre o futuro regime político do Afeganistão, o qual deverá ser amplamente representativo, multiétnico e
susceptível de ser aceite por todos os afegãos. Os recentes acontecimentos tornam premente a necessidade de
que a comunidade internacional tome medidas para assegurar a paz, a estabilidade e a reconstrução no
Afeganistão. A União Europeia e o Paquistão darão o devido contributo para a realização destes objectivos.

_______________

184/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o processo de paz na Colômbia
Bruxelas, 7 de Dezembro de 2001

1. A União Europeia mantém o seu apoio activo ao processo de paz na Colômbia e aos corajosos
esforços envidados pelo Presidente Pastrana. A UE considera que não existe alternativa válida a uma
solução negociada do conflito interno e que seria um erro suspender o processo até às próximas
eleições. Além disso, o mecanismo de negociação deveria ser reforçado, com a colaboração de todas
as partes.

2. A União Europeia exorta as FARC-EP a regressar à mesa das negociações para,
nomeadamente, tratar as questões que ficaram estabelecidas em San Francisco de la Sombra
em Outubro de 2001. A UE congratula-se com o reatar do diálogo entre o Governo e o ELN, e
espera que estes dois movimentos dêem mostras de uma firme determinação em procurar
resultados concretos na via de uma solução pacífica e duradoura do conflito.

3. A União Europeia apoia sem reservas todos os esforços destinados a assegurar o respeito dos direitos
do Homem e do direito humanitário internacional por todas as partes envolvidas.

4. A União Europeia recorda a sua condenação vigorosa e sistemática da prática dos raptos, extorsões e
outros crimes que constituem uma violação dos direitos do Homem e do direito humanitário
internacional. Estes crimes, que põem em perigo o processo de paz, devem ser condenados por todas
as partes em conflito. A UE pede aos grupos armados que libertem todos os reféns � tanto estrangeiros
como colombianos � e renunciem de imediato a tais práticas. Até nova ordem, os Estados-Membros da
União Europeia não concederão novos vistos ou autorizações de residência a representantes destes
grupos armados, sem prejuízo da prossecução dos esforços dos Estados-Membros da União que
participam no diálogo entre as partes colombianas.

5. Com efeito, a pedido do Governo colombiano e das partes em conflito, alguns Estados-Membros da
União participam no diálogo que o Governo do Presidente Andrés Pastrana estabeleceu com o ELN e
as FARC. A UE apoia esses esforços no sentido de uma solução
negociada para o conflito. Insiste, no entanto, em que a posição da UE em relação aos grupos armados
colombianos deverá ser estudada e revista em função do respeito dos direitos do Homem, do direito
humanitário internacional e da imunidade diplomática.
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6. A UE está especialmente preocupada com as acções violentas dos paramilitares que cometem cada vez
mais crimes em perfeita impunidade. A União Europeia insta o Governo colombiano a prosseguir e
intensificar os seus esforços no sentido de desarmar os paramilitares e de sujeitar a todo o rigor da
justiça os responsáveis � sejam eles quem forem � pelos crimes cometidos.

7. Tendo em conta o princípio da responsabilidade partilhada, a União Europeia considera essencial que
se dê seguimento, tanto no plano local como no plano regional, no respeito da biodiversidade e do
meio ambiente, aos esforços já empreendidos para lutar contra as culturas ilícitas, a produção e o
tráfico de droga.

8. Para atenuar as desigualdades socio-económicas na Colômbia, a União Europeia entende ser
indispensável elaborar e implementar com urgência, e independentemente das contingências do
processo de paz, um programa de profundas reformas socioeconómicas decisivas.

9. A União Europeia esforçar-se-á por cumprir os compromissos autónomos assumidos no quadro do
"Programa Europeu de Apoio ao Processo de Paz na Colômbia", na medida em que não seja impedida
de o fazer devido a problemas de segurança.

10. A União Europeia reconhece os esforços, extremamente válidos, do Representante Especial do
Secretariado-Geral das Nações Unidas no âmbito do processo de paz; considera que o papel das
Nações Unidas é hoje mais importante do que nunca e que o seu representante deveria ser associado
de forma mais sistemática ao processo. Ao mesmo tempo, a União exorta o Governo colombiano a
facilitar a execução do mandato do Gabinete do Alto Comissário da ONU para os Direitos do Homem.

11. A União Europeia atribui a maior importância à manutenção de um diálogo intenso com todos os
candidatos às eleições presidenciais, que no seu entender deverão assumir como política de Estado a
procura de uma paz negociada.

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

_______________
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185/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
na sequência das eleições de 25 de Novembro nas Honduras

Bruxelas, 30 de Novembro de 2001

A União Europeia felicita o povo hondurenho e os partidos políticos pela maturidade democrática de que
uma vez mais deram provas durante as eleições gerais realizadas em 25 de Novembro de 2001.

A União Europeia felicita particularmente o Presidente Ricardo Maduro por ocasião da sua nomeação e
deseja-lhe os maiores êxitos no cumprimento da sua elevada missão.

A União Europeia aprecia a gestão do governo do Presidente Flores, que contribuiu para a consolidação da
democracia no país e para o fortalecimento do Estado de direito.

A União Europeia continuará a prestar apoio às Honduras e ao Presidente Maduro, que deverá assumir os
importantes desafios que o país deve enfrentar.

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.

_______________

186/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, relativa ao 100.º aniversário do Prémio
Nobel da Paz

Bruxelas, 8 de Dezembro de 2001

Por ocasião das comemorações do 100.º aniversário do Prémio Nobel da Paz, em Oslo, a 8 de Dezembro, e
do 10.º aniversário da atribuição desta prestigiosa distinção a Aung San Suu Kyi, a União Europeia lamenta
que a Secretária-Geral da Liga Nacional para a Democracia se veja impossibilitada de honrar esta
manifestação com a sua presença.

A União Europeia saúda a acção paciente e não-violenta de Aung San Suu Kyi em prol da reconciliação
nacional e da instauração da democracia. A UE manifesta uma vez mais a esperança de que o processo de
diálogo lançado há um ano entre as autoridades e a oposição democrática dê rapidamente os seus frutos.

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

_______________
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187/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação dos meios de comunicação na Rússia

Bruxelas, 7 de Dezembro de 2001

A União Europeia regista com preocupação os últimos acontecimentos associados à estação de televisão
TV 6, nomeadamente a confirmação da liquidação da respectiva empresa-mãe, MNVK, pelo Tribunal de
Arbitragem de Moscovo, em 26 de Novembro.

A União Europeia considera que o panorama audiovisual russo sairia gravemente empobrecido se esta
importante estação de televisão independente viesse a desaparecer.

A União Europeia considera que a independência e o pluralismo dos meios de comunicação, se necessário
garantidos pela intervenção das autoridades, fazem parte dos valores democráticos em que assenta a parceria
UE-Rússia.

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

_______________

188/2001

Declaração do Conselho da União Europeia sobre o Médio Oriente
Bruxelas, 10 de Dezembro de 2001

No momento em que a situação no Médio Oriente é de extrema gravidade, a União Europeia não pode ficar
de braços cruzados.

A UE está convicta de que só a acção determinada e concertada da União Europeia, das Nações Unidas, dos
Estados Unidos e da Federação da Rússia poderá ajudar as partes a quebrarem o ciclo da violência e a
voltarem a empenhar-se na procura da paz. Isto exige:

•  a reafirmação e o pleno reconhecimento do direito irrevogável de Israel de viver em paz e segurança
dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas;

•  a instauração de um Estado palestiniano viável e democrático, bem como o termo da ocupação dos
territórios palestinianos.
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Devem ser assumidos imediatamente os seguintes compromissos:

•  pela Autoridade palestiniana: o desmantelamento das redes terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica,
incluindo a detenção e a instauração de processos judiciais contra todos os suspeitos; um apelo público,
em língua árabe, ao fim da intifada armada;

•  pelo Governo israelista: a retirada das suas forças militares e o termo das execuções extrajudiciais; a
reabertura das fronteiras e o levantamento de todas as restrições infligidas ao povo palestiniano; o
congelamento dos colonatos.

Com base nesta posição da UE e à luz dos debates hoje realizados em Bruxelas com os ministros Shimon
Peres e Nabil Chaath, a UE solicitou ao Secretário-Geral/Alto Representante para a PESC, Javier Solana, que
se desloque àquela região e apresente um relatório ao Conselho Europeu de Laeken.

O objectivo é contribuir, em concertação com as Nações Unidas, os Estados Unidos e a Rússia para o
relançamento imediato das negociações, sem condições prévias.

_______________

189/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a abertura da ponte entre o Usbequistão e o Afeganistão

Bruxelas, 12 de Dezembro de 2001

A União Europeia congratula-se com a anunciada reabertura da Ponte da Amizade entre o Usbequistão e o
Afeganistão. Esta acção por parte do Governo usbeque permitirá aumentar grandemente o volume de ajuda
humanitária que entra no Afeganistão pelo norte.

A União manifesta a sua esperança e expectativa de que a ajuda humanitária prestada pela União, e não só,
passe a ter pleno acesso ao Afeganistão a partir do Usbequistão. A União salienta a importância do papel
desempenhado pelas ONG no sentido de aliviar a difícil situação do povo afegão. A cooperação
internacional será essencial para tratar a crise humanitária no Afeganistão à medida que o Inverno se
aproxima.

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

_______________
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190/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
relativa às iniciativas tomadas pela Presidente da Letónia tendo em vista a introdução de uma emenda

na legislação eleitoral
Bruxelas, 13 de Dezembro de 2001

A União Europeia regista as importantes iniciativas tomadas pela Presidente da República da Letónia tendo
em vista a introdução, nas disposições da legislação eleitoral, de uma emenda destinada a eliminar as
exigências linguísticas como condição de elegibilidade nas eleições legislativas e locais.

Atendendo a que esta reforma constituirá efectivamente um avanço no sentido da democracia e do respeito
pelos direitos humanos, a UE não tem dúvidas de que as autoridades letãs farão questão de a subscrever a
muito breve trecho.

_______________

191/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Índia
Bruxelas, 13 de Dezembro de 2001

A União Europeia condena com veemência o violento ataque terrorista perpetrado em Nova Delhi, na quinta-
-feira, 13 de Dezembro de 2001, contra o Parlamento da República da Índia, de que resultaram vários mortos
e muitos feridos inocentes.

A União Europeia deplora a perda de vidas humanas e manifesta a sua indignação pelo facto de este ataque
ter sido dirigido contra a instituição que, por excelência, representa a democracia e o Estado de direito.

Para além das declarações conjuntas emitidas na Cimeira UE--Índia, recentemente realizada em Nova Delhi,
a União Europeia não quer deixar de expressar a sua solidariedade e o seu apoio à República da Índia na luta
que trava contra o terrorismo, que constitui uma ameaça aos valores comuns da democracia e do respeito
pelos direitos humanos.

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

_______________
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192/2001

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a recente amnistia presidencial

Bruxelas, 17 de Dezembro de 2001

A UE congratula-se com a recente amnistia da Noite de Gadyr concedida pelo Presidente do Turquemenistão
e a libertação de quase 9 000 prisioneiros. A UE congratula-se igualmente com o compromisso do Presidente
de reduzir para metade as penas ainda não cumpridas dos restantes prisioneiros.

Não obstante, a UE está profundamente preocupada com os casos de Shageldy Atakov e de Mammetkuliev
Aimuradov, tendo especialmente em conta o seu débil estado de saúde. Neste sentido, a UE espera que a
redução para metade das penas de prisão restantes seja aplicada pelo Governo sem discriminação e inclua
estes dois prisioneiros.

A UE gostaria igualmente de transmitir ao Governo do Turquemenistão a sua preocupação sobre a
hostilização contínua que sofrem as organizações religiosas não registadas e os respectivos membros. A UE
insta o Governo a pôr cobro a todas essas acções e a assegurar que os direitos humanos de todos os cidadãos
sejam garantidos, o que é especialmente importante na actual situação, caracterizada por crescentes
preocupações sobre as consequências da crise do Afeganistão no que se refere à segurança.

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS 43

Boletim 14.01.2002 - PT - PE 313.426

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA
DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2001

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

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

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

A última reunião plenária de 2001 foi marcada pela presença de Romano PRODI, presidente
da Comissão Europeia, e de Annemie NEYTS, ministra-adjunta encarregue da Agricultura no Ministério dos
Negócios Estrangeiros em nome da presidência em exercício do Conselho, cujas intervenções focaram o
futuro da Europa e o papel do Comité Económico e Social.

Foram adoptados 30 pareceres, mas os debates sobre os relatórios da Mesa «O CES e a
sociedade civil organizada» (relator: M. WESTERLUND, Gr. II � S) e «Estratégia de desenvolvimento do
CES» (relator: J. LITTLE, Gr. I � UK) foram igualmente pontos fortes da reunião.

1. MERCADO INTERNO
Relançar  o mercado interno dos serviços

– Estratégia do Mercado Interno para os serviços (OMU)
Relator: B. VEVER (Empregadores � F)

� Referência: aditamento a parecer � CES 1472/2001

Pontos principais:

Apraz ao Comité que a Comissão tenha vincado, na comunicação de Dezembro de 2000, a
urgência de relançar o mercado interno dos serviços, decidindo acelerar os processos em curso, actualizar a
análise dos obstáculos e aplicar uma abordagem global e inovadora a partir de 2002.

Frisa, pois, com a Comissão, a necessidade de relançar e acelerar os trabalhos comunitários
em novas bases que deverão ser globais, coordenadas e flexíveis.

Quanto à avaliação dos obstáculos, o Comité chama a atenção da Comissão para a
necessidade de definir uma metodologia e efectuar uma melhor selecção das diferentes categorias de
obstáculos, distinguindo mais claramente os verdadeiros, que convém eliminar, da realidade de uma
diversidade cultural europeia, à qual os operadores terão de se adaptar.

http://www.cese.europa.eu
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Para imprimir à nova estratégia a força de impacto necessária, o Comité apoia a intenção da
Comissão de propor ao Parlamento e ao Conselho a adopção de um novo instrumento jurídico horizontal, na
medida em que seja politicamente negociado, juridicamente vinculativo, global na sua abordagem, centrado
em exigências fundamentais, apto a activar e coordenar outros instrumentos complementares, e, ainda,
flexível na sua aplicação. O Comité recomenda que a transcrição das exigências essenciais do instrumento
quadro e das diferentes directivas de acompanhamento seja confiada a comités mistos de regulamentação,
inspirados no modelo dos comités SLIM, compostos por representantes das administrações, dos operadores e
dos utentes dos serviços

O Comité espera desta nova abordagem que permita resultados significativos e irreversíveis
na aceleração do mercado interno dos serviços até ao fim dos mandatos actuais da Comissão e do Parlamento
e antes da primeira vaga do futuro alargamento.

� Contacto: Jakob ANDERSEN
(Tel.: 32 2 5469258 � email: jakob.andersen@esc.eu.int)

– Empresa Comum GALILEO
Relator: G. BERNABEI (Empregadores � I)

� Referência: COM(2001) 336 final � 2001/0136 CNS � CES 1475/2001

Pontos principais

O Comité considera que a constituição de uma empresa comum deveria ser acompanhada de
um plano estratégico único de desenvolvimento do sistema GALILEO a nível europeu.

Seria necessário prever, à margem da empresa comum:

� a criação de uma sociedade de promoção Galileo, com participação mista;
� a criação de dois organismos conjuntos entre a empresa comum e a sociedade de promoção: um

fórum institucional director e um organismo de segurança e confidencialidade.

O Comité considera que a empresa comum deveria mobilizar apenas as dotações públicas,
de modo a evitar conflitos de interesses. A empresa comum deveria ainda definir as bases para a criação de
uma Agência Europeia/Sociedade Europeia, a quem competirá a gestão operacional do sistema.

Contacto: Raffaele DEL FIORE
(Tel.: 32 2 5469794 – email: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

– Auxílios estatais à indústria do carvão
Relator: J. M. GAFO FERNÁNDEZ (Empregadores � E)

� Referência: COM(2001) 423 final � 2001/0172 CNS � CES 1477/2001

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Pontos principais:

O CES propõe que o quadro de auxílios, cuja duração se prolonga até 2010, não seja revisto,
como prevê o Regulamento em 2008, incluindo as medidas relativas aos auxílios para encerramento das
instalações. Exprime-se, no entanto, a favor de que em 2008 se proceda a um avaliação desse quadro de
auxílios. A manutenção do limite de 2010, tem, além do mais, um impacto muito positivo sobre os dois
países candidatos à adesão com grande indústria hulhífera (Polónia e República Checa), evitando o recurso a
períodos transitórios.

Contacto: Raffaele DEL FIORE
(Tel.: 32 2 5469794 – email: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

– Simplificação (OMU)
Relator: WALKER (Empregadores � UK)

� Referência: aditamento a parecer � CES 1496/2001

– Contacto: Jakob ANDERSEN
(Tel.: 32 2 5469258 – email: jakob.andersen@esc.eu.int)

– Inquérito por amostragem às forças de trabalho
Relator: SKLAVOUNOS (Interesses Diversos � GR)

� Referência: COM(2001) 319 final � CES 1483/2001-12-03

Pontos principais:

O Comité Económico e Social acolhe favoravelmente a proposta da Comissão de limitar até
2002 a derrogação que permite aos Estados-Membros que não tenham possibilidade de realizar um inquérito
contínuo ficam autorizados a realizar apenas um inquérito anual.

Contacto: Susanne JOHANSSON
(Tel.: 32 2 5469619 – email: susanne.johansson@esc.eu.int)

� Acordos de garantia financeira
Relator: P. BARROS VALE (Empregadores � P)

� Referência: COM(2001) 168 final � 2001/0086 COD � CES 1468/2001

Contacto: João PEREIRA dos SANTOS
(Tel.: 32 2 5469245 – email: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

� 30º Relatório sobre a política de concorrência
Relator: SEPI (Trabalhadores � I)

� Referência: SEC(2001) 694 final � CES 1469/2001

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS46

Boletim 14.01.2002 - PT - PE 313.426

Contacto: João PEREIRA dos SANTOS
(Tel.: 32 2 5469245 – email: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

– Tratamento de alimentos por radiação ionizante
Relator: JASCHICK (Interesses Diversos � D)

� Referência: COM(2001) 472 final � CES 1489/2001

Contacto: João PEREIRA dos SANTOS
(Tel.: 32 2 5469245 � email: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

– Vocabulário comum para os contratos públicos
Relator: HERNÁNDEZ BATALLER (Interesses Diversos � E)

� Referência: COM(2001) 449 final � 2001/0179 COD � CES 1470/2001

� Contacto: Jakob ANDERSEN
(Tel.: 32 2 5469258 � email: jakob.andersen@esc.eu.int)

– Carta Europeia das Pequenas Empresas
Relator: GIRON (Interesses Diversos � F)

� Referência: aditamento a parecer de iniciativa � CES 1471/2001

Contacto: João PEREIRA dos SANTOS
(Tel.: 32 2 5469245 – email: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

� Não aplicação ou redução de coimas
Relator: SEPI (Trabalhadores -� I)

� Referência: aditamento a parecer � CES 1488/2001

Contacto: João PEREIRA dos SANTOS
(Tel.: 32 2 5469245 – email: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

� Acesso ao mercado dos serviços portuários
Relator: RETUREAU (Trabalhadores � F)

� Referência: COM(2000) 35 final � 2001/0047 COD � CES 1495/2001

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Pontos principais:

O Comité regista com interesse que a proposta da Comissão tem como objectivo suprimir restrições ao
mercado dos serviços portuários e a abrir mais à concorrência os monopólios que ainda persistem, mas
considera que os meios propostos para alcançar tais objectivos colocam numerosas questões e considera que
a proposta contém aspectos burocráticos inúteis, que podem sobrecarregar a gestão.

O Comité sugere a criação, para ter em conta os interesses dos utentes do porto, de um comité de parceiros e
agentes portuários e desaconselha o emprego de pessoal externo temporário ou pessoal da empresa
insuficientemente qualificado, dado que tal teria consequências a nível dos salários e do emprego regular
existente no porto, e comportaria maiores riscos de acidentes de pessoas, até mesmo de poluição ou de
acidentes materiais graves resultantes de una manipulação incompetente de algumas cargas.

A proposta sobre os serviços  portuários mereceria, pois, na opinião do Comité, ser inserida pela
Comissão no quadro do debate sobre o Livro Branco sobre os transportes. A questão dos portos  deve ser
recolocada numa perspectiva  global e coerente, tendo ao mesmo tempo devidamente em conta as suas
especificidades, bem como a importante evolução em curso desde há anos e que se continua a verificar.

Contacto: Luís LOBO
(Tel.: 32 2 5469717 – email: luis.lobo@esc.eu.int)

� Limitadores de velocidade
Relator: COLOMBO (Trabalhadores � I)

� Referência: COM(2001) 318 final � 2001/0135 COD � CES 1476/2001

Contacto: Raffaele DEL FIORE
(Tel.: 32 2 5469794 – email: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

– Segurança da aviação civil
Relator: B. GREEN (Empregadores � DK)

� Referência: COM(2001) 575 final � 2001/0234 COD � CES 1485/2001

Pontos principais:

O Comité acolhe favoravelmente a proposta, incluindo a
decisão de adoptar um regulamento e não uma directiva, que demoraria demasiado tempo a aplicar.

No entanto, dado que a proposta em apreço diz respeito
apenas às medidas de segurança aplicáveis ao embarque nas aeronaves, haverá que elaborar sem tardar
legislação prevendo medidas efectivas de segurança a bordo. O mesmo se aplica às três outras propostas
legislativas relacionadas com a segurança da aviação civil actualmente em exame.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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No que toca à infra-estrutura, o CES considera que o calendário avançado para a execução da proposta é
irrealista.

Finalmente, os importantes custos adicionais de aplicação das propostas deveria ficar a cargo dos
Estados-Membros.

Contacto: Luís LOBO
(Tel.: 32 2 5469717 – email: luis.lobo@esc.eu.int)

2. ECONOMIA, POLÍTICA MONETÁRIA E FISCALIDADE
O CES convida a Comissão Europeia a reagir às novas condições económicas.

– Novos desafios económicos para a União Europeia
Relator: KONITZER (Trabalhadores � D)

� Referência: parecer de iniciativa � CES 1487/2001

Pontos principais:

O Comité Económico e Social  da UE considera necessário que

a) a Comissão apresente nas próximas semanas propostas que, indo para além da declaração do
Conselho Europeu de Gand, concretizem o modo como a política económica e a combinação das
políticas macroeconómicas na Comunidade e na União Monetária deverão ser adaptadas às variações
das condições-quadro económicas internacionais e indiquem claramente quais as contribuições que
se espera dos diversos actores;

b) seja retomado a nível do Conselho e da opinião pública o debate sobre a "Comunicação da Comissão
sobre o reforço da coordenação das políticas económicas na zona euro" de 7 de Fevereiro de 2001
(COM(2001)82 final), a fim de, o mais rapidamente possível, se conseguirem melhorias pragmáticas
mas eficazes neste domínio;

c) seja encetado proximamente um debate sobre o modo como as disposições em matéria de política
económica e de articulação do interesse comunitário na política económica poderão ser melhor
concebidas no âmbito da revisão do Tratado na perspectiva do alargamento da Comunidade.

Contacto:  Katarina LINDAHL
(Tel.: 32 2 5469254 – email: katarina.lindahl@esc.eu.int)

� Pagamentos transfronteiras em euros
Relator: U. BURANI (Empregadores � I)

� Referência: COM(2001) 439 final � CES 1497/2001
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Pontos principais:

O Comité perfilha dos objectivos da proposta da Comissão. Interroga-se, no entanto, sobre o modo de evitar
uma possível subida das tarifas internas, em relação à qual poderia haver a tentação de justificar pelo
aumento das despesas das operações internacionais.

Há também que evitar uma possível deterioração da qualidade dos serviços ou a eliminação pelos bancos
de serviços não considerados remuneradores.

Deixa-se ao cuidado da Comissão e do Conselho verificarem se os prazos de aplicação não colidem com a
necessidade de uma reforma ordenada e sem consequências negativas para os consumidores.

Contacto:  Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32 2 5469313 – email: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

– A Política fiscal na União Europeia – prioridades
Relator: MORGAN (Empregadores � UK)

� Referência: COM(2001) 260 final � CES 1486/2000

Pontos principais:

Em resposta aos objectivos de política fiscal destacados
pela Comissão, o Comité:

� apoia o uso de todos os mecanismos alternativos propostos � processos por infracção, soluções não
legislativas e cooperação reforçada � para permitir progressos reais, ainda que a unanimidade
permaneça a base jurídica;

� endossa inteiramente os esforços envidados para aplicar uma estratégia legislativa para o IVA nos
próximos cinco anos e suprimir os entraves ao pagamento transfronteiras das pensões laborais;

� no domínio da fiscalidade ambiental e energética, recomenda que se dê maior atenção à definição de
objectivos complementados por orientações;

� considera, no que respeita ao imposto sobre o consumo de álcool e de tabaco, que a concorrência
deveria ser permitida de modo a encorajar uma aproximação gradual;

� exprimirá a sua posição sobre tributação do rendimento das sociedades num parecer separado.

Contacto: Katarina LINDAHL
(Tel.: 32 2 5469254 – email: katarina.lindahl@esc.eu.int)

� Tributação efectiva dos rendimentos da poupança
Relator: RAVOET (Empregadores � B)

� Referência: COM(2001) 400 final � CES 1481/2001

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Pontos principais:

O Comité acolhe favoravelmente a proposta de directiva e apraz-lhe constatar que neste
domínio todas as partes implicadas têm envidado nos últimos tempos esforços contínuos para permitir a
resolução desta problemática.

Dada a necessidade de manter a competitividade das praças financeiras e dos mercados
europeus, é crucial e decisivo assegurar previamente que as mesmas medidas ou disposições equivalentes
serão aplicadas nos territórios dependentes e associados e num número suficiente de praças financeiras
próximas e/ou importantes.

O Comité exorta todas as partes implicadas a submeterem a proposta de directiva em apreço
a um exame aprofundado e crítico e a melhorar o texto actual sempre que possível, procurando ao mesmo
tempo reduzir ao máximo o custo da sua aplicação.

Importa considerar também se não deveriam ser incluídos outros investimentos susceptíveis
de produzirem juros indirectamente, como é o caso de certas prestações de seguro.

Finalmente, o Comité julga indispensável que os
organismos pagadores sejam implicados tão estreitamente quanto possível na revisão futura deste sistema em
vista do papel decisivo que lhes cabe na sua aplicação efectiva. Nesta ordem de ideias, o Comité insta a que a
Comissão reflicta e se empenhe no aperfeiçoamento dos procedimentos de avaliação das regulamentações
previstas.

Contacto: Katarina LINDAHL
(Tel.: 32 2 5469254 – email: katarina.lindahl@esc.eu.int)

� Índice de custos da mão-de-obra
Relatora: HORNUNG-DRAUS (Empregadores � D)

� Referência: COM(2001) 418 final � 2001/0166 (COD) � CES 1492/2001

Pontos principais:

O CES manifesta-se favorável aos pontos essenciais da
proposta, mas expressa algumas reservas:
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� em relação à inclusão das pequenas e micro-empresas no inquérito, o CES recomenda à Comissão
que examine a possibilidade de prever excepções ou de instituir um procedimento de recolha de
dados simplificado;

� custos da mão-de-obra sem prémios: o CES solicita expressamente, por motivos relacionados com os
custos, que se renuncie a este índice parcial ou que, pelo menos, o mesmo deva ser produzido apenas
uma vez por ano;

� o CES propõe que o prazo previsto de 70 dias seja dilatado, passando a ser de 90 dias durante um
período transitório de cinco anos, por forma a que os Estados-Membros possam adaptar os seus
sistemas estatísticos às novas exigências;

� o CES considera desejável que se comece por elaborar um índice parcial que não inclua as secções
M, N e O da NACE Rev. 1.

Contacto: Katarina LINDAHL
(Tel.: 32 2 5469254 – email: katarina.lindahl@esc.eu.int)

� Suécia: reformas estruturais
Relator: K. WALKER (Empregadores � UK)

� Referência: parecer de iniciativa � CES 1498/2001

Pontos principais:

A evolução económica, social e tecnológica da Suécia na
última década tem sido, a muitos títulos, um caso de sucesso. No futuro, o desafio consistirá em prolongar
esse sucesso mantendo a dianteira tecnológica, aumentando a produtividade, modernizando o mercado de
trabalho e aperfeiçoando o sistema fiscal de modo a criar um sistema de previdência social que sustente o
espírito de coesão social tão caro à sociedade sueca.

Contacto: Katarina LINDAHL
(Tel.: 32 2 5469254 – email: katarina.lindahl@esc.eu.int)

� OCM/Banana
Relator: ESPUNY MOYANO (Empregadores � E)

� Referência: COM(2001) 477 final � 0187/2001 CNS � CES 1479/2001

Contacto: Eleonora DI NICOLANTONIO
(Tel.: 32 2 5469454 – email: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

– Fundos estruturais para o período 2000/2006
Relator: CHRISTIE (Trabalhadores � UK)

� Referência: COM(2001) 378 final � CES 1480/2001
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Pontos principais:

O Comité faz uma apreciação favorável do documento da Comissão. São evidentes os
consideráveis esforços realizados pela Comissão para garantir a execução adequada do novo regulamento
dos Fundos Estruturais no tocante aos programas do Objectivo nº 1. Todavia, é essencial consolidar este
começo eficaz da nova fase de programação ao longo de todo o período de programação através de
relatórios, controlo e avaliação oportunos dos resultados nas próprias regiões.

Contacto: Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32 2 5469313 – email: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

3. SOCIAL

O CES apela a uma actuação enérgica por parte dos governos para protecção das crianças na
Internet.

– Protecção da infância na Internet
Relatora: A. DAVISON (Interesses Diversos � UK)

� Referência: aditamento a parecer � CES 1473/2001

Pontos principais:

O Comité gostaria de salientar os benefícios da Internet para as crianças afirmando que está
preocupado com o facto de a polícia permanecer incapaz de identificar a maioria das crianças vítimas de
pornografia infantil em linha, pelo que acolhe com agrado a intenção da Comissão de reforçar a cooperação
nesta área, sobretudo no âmbito do trabalho da Europol e da Interpol.

O Comité aplaude o plano de acção da UE para a Internet, recomendando o seu reforço com
recursos adicionais. Não obstante, lembra que o plano tem de ser apoiado quer por legislação � e, nalguns
casos, por novas instituições � quer por uma vigorosa acção por parte dos governos, dos prestadores de
serviços de Internet e dos grupos de interesses socioeconómicos.

Contacto: Luís LOBO
(Tel.: 32 2 5469717 – email: luis.lobo@esc.eu.int)

� Segurança das redes de comunicação electrónicas
Relator: RETUREAU (Trabalhadores � F)

� Referência: COM(2001) 298 final � CES 1474/2001

Contacto: Luís LOBO
(Tel.: 32 2 5469717 – email: luis.lobo@esc.eu.int)

� Regimes de pensões seguros e sustentáveis
Relatora: CASSINA (Trabalhadores � I)

� Referência: COM(2001) 362 final � CES 1491/2001

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Pontos principais:

O presente parecer centra-se especialmente em alguns aspectos atinentes à coerência entre as
políticas pertinentes e à metodologia para o desenvolvimento da cooperação na matéria.

O objectivo metodológico crucial, como justamente sublinha a comunicação em apreço, é
conseguir uma forte sinergia e coerência entre política social, política de emprego e política económica. Sem
prejuízo das competências e da responsabilidade do legislador e das autoridades nacionais, será mais fácil
realizar este objectivo de coerência com a participação sistemática, a todos os níveis, dos parceiros sociais,
que são os principais actores da evolução da sociedade. Prescindir desta premissa metodológica é condenar
ao fracasso qualquer estratégia em matéria de pensões. O Comité verifica que a Comissão não prestou a
devida atenção a este aspecto (apenas evocado em duas passagens marginais da comunicação) e recorda que
as conclusões do Conselho Europeu de Estocolmo salientaram o papel dos parceiros sociais na gestão das
mudanças.

A participação dos parceiros sociais deve ser promovida e/ou reforçada igualmente em
matéria de política de emprego e, sobretudo, de política económica.

O consenso social não se constrói apenas informando correcta e exaustivamente a
população, mas sim garantindo a participação consciente e activa de todas as partes interessadas.

O Comité insiste, em particular, na necessidade de desenvolver indicadores suficientemente
articulados que permitam avaliar realmente todas as implicações das análises e previsões.

Contacto: Stefania BARBESTA
(Tel.: 32 2 5469510 – email: stefania.barbesta@esc.eu.int)

– Asilo – Normas mínimas para o acolhimento
Relator: MENGOZZI (Interesses Diversos � I)
Co-relator: PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores � E)

� Referência: COM(2001) 181 final � 2001/0091 (CNS) � CES 1482/2001

Pontos principais:

O Comité acolhe com satisfação os objectivos da presente proposta de directiva  e partilha
da sua substância. Formula algumas observações sobre os seus conteúdos, se se partir do princípio de que as
normas mínimas devem basear-se nas melhores práticas. Ao mesmo tempo faz notar que os temas abordados
devem ser examinados na óptica dos direitos humanos fundamentais e se enquadram num contexto jurídico
internacional. O CES lamenta que a Comissão não utilize a palavra "direitos", substituindo-a por outras
locuções, o que resulta na imagem do requerente de asilo como pessoa fundamentalmente privada de
direitos.

O período de seis meses, passado o qual o acesso não pode ser negado, afigura-se adequado,
mas não é adequado no caso da formação profissional. Que deveria ser também tão alargada quanto possível.
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Quanto às condições materiais de acolhimento, elas devem assegurar um nível de vida
adequado em termos de saúde e de bem-estar dos requerentes de asilo e dos membros da sua família
acompanhante.

O montante e a natureza dos subsídios (em espécie, géneros ou cupões) concedidos aos
requerentes de asilo não deveria divergir demasiado de um Estado-Membro para outro. O Comité considera
que o subsídio deveria ser definido em função da pensão social e não devia ser entregue em forma de cupões.

Seria desejável que todos aqueles que � até prova contrária � fogem da repressão e da
perseguição, não permaneçam durante períodos demasiado longos numa situação de suspensão dos direitos,
especialmente quando chegam ao país de acolhimento.

Contacto: Pierluigi BROMBO
(Tel.: 32 2 5469718 – email: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

– Cooperação para as actividades no âmbito da política de informação e comunicação da UE
Relator geral: J. M. GAFO FERNÁNDEZ (Empregadores � E)

� Referência: COM(2001) 354 final � CES 1493/2001

Pontos principais:

O CES apoia o objectivo da Comissão de criar um novo quadro interinstitucional de
cooperação em matéria de informação e de comunicação, frisando, porém, que o potencial papel do CES
nesta matéria não é suficientemente considerado. O projecto de parecer formula diversas sugestões pontuais,
nomeadamente no que respeita ao protocolo de cooperação recentemente celebrado entre a Comissão e o
Comité, instando a Comissão a levá-las em conta.

Contacto: Claude LAVAL
(Tel.: 32 2 5469226 – email: claude.laval@esc.eu.int)

4. AMBIENTE
Ir ao encontro das prioridades dos cidadãos

– Europa sustentável
Relator: EHNMARK (Trabalhadores � S)
Co-relator: RIBBE (Interesses Diversos � D)

� Referência: aditamento a parecer de iniciativa � CES 1494/2001
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Pontos principais:

Num apelo à Cimeira de Laken, o CES afirma que o desenvolvimento sustentável inaugura
uma nova concepção para o futuro da Europa e vê na Declaração de Laken uma ocasião especial de acentuar
a vertente do desenvolvimento sustentável como uma tarefa fundamental para a União Europeia. Trata-se de
uma abordagem inovadora que implica enormes desafios para a sociedade, mas que ao mesmo tempo
procura modelar um futuro em que ideologia e acção são definidas de modo a responder às prioridades a
longo prazo dos cidadãos. Um desenvolvimento sustentável com estas características afecta todas as
actividades da UE e dos Estados--Membros e favorece a aproximação dos cidadãos à União e às suas
políticas.

As políticas em matéria de desenvolvimento sustentável devem ser desenvolvidas da base
para o topo com amplo apoio da opinião pública e com o envolvimento activo dos cidadãos na definição das
políticas europeias nesta matéria alicerçada em processos de informação e de consulta.

Contacto: Diarmid McLAUGHLIN
(Tel.: 32 2 5469350 – email: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)

– Derivados estáveis do sangue ou do plasma humanos
Relator: RIBEIRO (Interesses Diversos � P)

� Referência: COM(2001) 480 final � 2001/0186 (COD) � CES 1484/2001

Pontos principais:

O Comité Económico e Social acolhe favoravelmente a proposta da Comissão, que visa
clarificar o texto da Directiva 2000/70/CE.

Contacto: Stefania BARBESTA
(Tel.: 32 2 5469510 – email: stefania.barbesta@esc.eu.int)

� Crescimento económico, fiscalidade e sustentabilidade dos regimes de pensão na UE
Relator: BYRNE (Empregadores � IRL)
Co-relator: VAN DIJK (Trabalhadores � NL)

� Referência: parecer de iniciativa � CES 1490/2001
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Pontos principais:

O CES chama a atenção para a relação entre a evolução demográfica e os regimes de pensão.

Apraz ao Comité observar que os Estados--Membros estão activamente envolvidos na
melhoria da sustentabilidade dos regimes de reforma. Não tem cabimento impor soluções aos
Estados-Membros, já que as suas posições de base são profundamente diferentes.

Neste contexto, o Comité crê que os Estados-Membros deveriam examinar a potencialidade
de utilização dos regimes complementares (segundo e terceiro pilares) enquanto medidas de apoio,
reconhecendo embora que eles não são uma panaceia.

O Comité considera necessário alterar os regimes de reforma de molde a reflectir a evolução
da sociedade e saúda o facto de tal facto ser claramente reconhecido na comunicação da Comissão.

O recurso ao método aberto de coordenação e a definição de objectivos comuns com
indicadores consensuais oferecerão aos Estados-Membros a garantia de que todos os outros estão a tomar
medidas e permitirá beneficiar da experiência de uns e outros.

O Comité recomenda que os países candidatos à adesão sejam encorajados a proceder a
avaliações análogas dos seus regimes de pensão com vista a determinar a sua sustentabilidade a longo prazo.

Contacto: Alberto ALLENDE
(Tel.: 32 2 5469679 – email: alberto.allende@esc.eu.int)

___________________
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DIVERSOS

DOCUMENTOS APRESENTADOS AO CONSELHO EUROPEU DE LAEKEN

• Documento de estratégia e relatório da Comissão sobre os progressos realizados por cada um dos
países candidatos na preparação para a adesão
(14117/01)

• Conclusões do Conselho (Assuntos Gerais) de 10 de Dezembro de 2001 sobre o alargamento
(15059/01 + REV 1 (en))

• Relatório da Presidência sobre as Acções da União Europeia na sequência dos ataques nos Estados
Unidos
(14919/1/01 REV 1)

• Relatório da Presidência sobre a Política Europeia de Segurança e Defesa
(15193/01 + COR 1 (de))

• Relatório da Presidência sobre a avaliação da execução das conclusões do Conselho Europeu de
Tampere
(14926/01 + COR 1 (fr) + COR 2 (it))

• Comunicação da Comissão relativa à actualização semestral do painel de avaliação para exame dos
progressos realizados na criação de um espaço de liberdade, segurança e justiça na União Europeia
(segundo semestre de 2001)

          (13554/01)

• Conclusões do Conselho (Mercado Interno, Consumidores e Turismo) sobre os Serviços de Interesse
Geral
(14866/01)

• Relatório da Comissão sobre os Serviços de Interesse Geral
(13235/01)

• Relatório da Presidência relativo aos progressos realizados nos trabalhos sobre o pacote
fiscal
(14976/01)

• Relatório da Presidência sobre a tributação dos produtos energéticos
(13778/1/01 REV 1)

• Relatório da Presidência sobre o mercado interno da electricidade e do gás
(14943/01 + COR 1 (fr, es))

http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4064&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4065&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4066&LANG=
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4073&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4067&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4068&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4059&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4069&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4063&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4070&LANG=1
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• Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre a situação económica
 (15232/01)

• Relatório do Conselho (ECOFIN) ao Conselho Europeu sobre a tributação de poupança
(15325/01 + COR 1 (fr))

• Conclusões do Conselho sobre os indicadores-chave em matéria de ambiente para o desenvolvimento
sustentável tendo em vista a monitorização dos progressos na implementação da estratégia da União
Europeia para o desenvolvimento sustentável
(14589/01 + COR 1 (en))

•  Conclusões do Conselho (Ambiente) sobre a estratégia da União Europeia para o desenvolvimento
sustentável: seguimento dos aspectos do Conselho Europeu de Göteborg relacionados com o ambiente
(15280/01)

•  Conclusões do Conselho (Ambiente) sobre a governação internacional em matéria de ambiente
(15281/01)

• Relatório conjunto (Conselho/Comissão) sobre o Emprego 2001
(13421/01)

• Decisão do Conselho (Emprego e Política Social) relativa às orientações para as políticas de emprego
dos Estados-Membros em 2002

          (14912/01 + COR 1 (en))

• Recomendação da Comissão para uma recomendação do Conselho relativa à execução das políticas de
emprego dos Estados-Membros
(14911/01)

• Conclusões do Conselho (Emprego e Política Social): Emprego e política social: um quadro para
investir na qualidade (Indicadores da qualidade do emprego)
(14913/01 + ADD1)

• Comunicação da Comissão ao Conselho: Emprego e políticas sociais: um quadro para investir na
qualidade � Relatório do Comité do Emprego
(14263/01)

• Relatório conjunto do Comité da Protecção Social e do Comité de Política Económica sobre os
objectivos e métodos de trabalho na área das pensões
(14098/01 + COR 1 (nl))

http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4071&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4088&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4072&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4089&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4090&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4060&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4074&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4075&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4076&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4077&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4078&LANG=1
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• Comunicação da Comissão sobre o apoio às estratégias nacionais em prol de regimes de pensões
seguros e sustentáveis através de uma abordagem integrada
(10672/01)

• Relatório do Comité da Protecção Social sobre os indicadores no domínio da pobreza e da exclusão
social
(13509/01 + ADD 1 REV 2)

• Relatório conjunto da Comissão e do Conselho sobre a Inclusão Social
(15223/01 01 + COR 1 (it) + COR 2 (.fr) + COR 3.(fi) + ADD 1 + ADD 2)

• Conclusões do Conselho (Emprego e Política Social) sobre a proposta de regulamento relativo à
coordenação dos sistemas de segurança social: parâmetros para a modernização do
Regulamento (CEE) n.º 1408/71
(15045/01 + COR 1 (en))

• Conclusões do Conselho (Emprego e Política Social) sobre a proposta de regulamento relativo à
coordenação dos regimes de segurança social: extensão do Regulamento (CEE) n.º 1408/71 aos
nacionais de Estados terceiros (base jurídica)
(15056/01)

• Comunicação da Comissão: N.º 2 do artigo 299.º: implementação da estratégia de desenvolvimento
sustentável para as regiões ultraperiféricas � Balanço dos progressos realizados e programa dos
trabalhos, com um calendário indicativo
(15246/01)

• Relatório do Grupo Mandelkern sobre a simplificação administrativa
(14654/01)

• Comunicação da Comissão "Simplificar e melhorar o ambiente regulador"
(15225/01)

• Relatório da Comissão: "Legislar melhor 2001"
          (15181/01)

• Preparar o Conselho para o alargamento: relatório intercalar do Secretário-Geral/Alto Representante
(15100/01)

• Relatório do Conselho (Assuntos Gerais) sobre a execução da Estratégia Comum da União Europeia
para a Ucrânia
(15195/01)

http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4058&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4079&LANG=1
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/index_en.htm
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4080&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4081&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4082&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4083&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4084&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4085&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4086&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4087&LANG=1
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Repertório das
resoluções e decisões aprovadas,

temas debatidos em sessão e seguimento dado

Este documento está disponível em http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet)
                                                           http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)

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

ACOMPANHAMENTO DOS
TRABALHOS

DO PARLAMENTO EUROPEU

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 43
Type: http:

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Page: 48
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:claude.laval@esc.eu.int
New: mailto:claude.laval@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:diarmid.mclaughlin@esc.eu.int
New: mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 61
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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