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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:

06/2002 Papel de carta e envelopes personalizados.

09/2002 Proibição de fumar nas cantinas dos edifícios ASP e LOW entre as 12:00 e as 14:30
horas.

10/2002 Exposições e manifestações artísticas e culturais (COM-ART) – Disponibilização de
equipamento de som.

11/2002 Organização da Jornada da Europa 2002.

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

Demissão de um deputado espanhol ao Parlamento Europeu

Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 8º do Regimento,

Alejandro AGAG LONGO (PPE-DE/ES)

apresentou a sua renúncia ao mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a partir de 12 de
abril de 2002.

O Parlamento Europeu tomou nota dessa renúncia na sessão plenária de 24 de abril de 2002.

_______________

Notificação oficial da eleição de um deputado espanhol
ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 25 de abril de 2002, tomou conhecimento da eleição de

Juan José BAYONA de PEROGORDO

em substituição do deputado Alejandro AGAG LONGO (PPE-DE/ES), com efeitos a partir do dia 24 de
abril de 2002.

_______________

Termo de mandato no Parlamento Europeu de um deputado português

Na sessão de 24 de abril de 2002, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da nomeação de:

Carlos COSTA NEVES (PPE-DE/PT)

Para Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.

Nos termos do nº 4 do artigo 8º do Regimento, o mandato termina em 9 de abril de 2002

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

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 24 de abril de 2002, tomou conhecimento da eleição de:

Joaquim PISCARRETA

em substituição do deputado Carlos COSTA NEVES (PPE-DE/PT), com efeitos a partir do dia 17 de abril
de 2002.
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PERGUNTAS ESCRITAS                                                                          Situação em 02.05.2002

Autor Objecto N°

Christopher Heaton-Harris Financiamento da Convenção P-0807/02

Emilia Müller Compra de telemóveis em Itália E-0808/02

Michl Ebner Definição de leite cru E-0809/02

Michl Ebner Proibição formal da microfiltragem E-0810/02

Michl Ebner Harmonização no domínio das disposições relativas aos
veículos

E-0811/02

Michl Ebner Microfiltragem - leite cru E-0812/02

Glyn Ford O Governo italiano e a 2ª Guerra Mundial E-0813/02

Camilo Nogueira Román As estratégias da coesão e a política da pesca: o caso da
Galiza

E-0814/02

Camilo Nogueira Román Agência Europeia de Segurança Marítima E-0815/02

Camilo Nogueira Román O desenvolvimento da Galiza e o exemplo da Irlanda E-0816/02

Camilo Nogueira Román A economia paralela no Estado espanhol E-0817/02

Camilo Nogueira Román Regressão demográfica e taxa de desemprego na Galiza E-0818/02

Camilo Nogueira Román A acção militar dos Estados Unidos e da Rússia no Vale
de Pankissi, na Geórgia, na fronteira com a Chechénia

E-0819/02

Sebastiano Musumeci Naufrágio de clandestinos: pedido de uma unidade de
crise

P-0820/02

Maria Sanders-ten Holte Financiamento, por parte das companhias de aviação, da
presença de agentes de segurança nos voos após 11 de
Setembro

P-0821/02

María Sornosa Martínez Canalização e urbanização do rio Barxell em Alcoy
(Alicante)

P-0822/02

Karl von Wogau Avaliação da inocuidade dos produtos fitossanitários E-0823/02

Karl von Wogau Transferência de uma carta de condução francesa para a
Alemanha

E-0824/02

Chris Davies Jim Currie P-0825/02

Maurizio Turco Informações sobre a situação dos inquéritos iniciados pelo
OLAF

P-0826/02

Stavros Xarchakos Provimento dos quadros da Direcção-Geral da Educação e
Cultura

E-0827/02
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Salvador Garriga Polledo Educação escolar para incentivar vocações empresariais E-0828/02

Salvador Garriga Polledo Produtividade deficiente E-0829/02

Salvador Garriga Polledo Recenseamento europeu de empresas que aderiram à
resolução alternativa de litígios (RAL)

E-0830/02

Pergunta anulada E-0831/02

Jorge Hernández Mollar Obrigação de instalar placas solares nos novos edifícios E-0832/02

Jorge Hernández Mollar Espanha exige uma quota de açúcar semelhante à
quantidade que consome

E-0833/02

Esko Seppänen Desmantelamento das embarcações de pesca E-0834/02

Colette Flesch Aumento do quadro de efectivos do Serviço de Tradução
da Comissão

E-0835/02

Pergunta anulada E-0836/02

Caroline Jackson Artigo 151º do Tratado CE e património cultural -
coordenação da acção fora da UE

E-0837/02

Caroline Jackson Artigo 151º do Tratado CE e património cultural -
aspectos orçamentais

E-0838/02

Caroline Jackson Artigo 151º do Tratado CE e património cultural -
relações com outros organismos europeus

E-0839/02

Caroline Jackson Artigo 151º do Tratado CE e património cultural -
relações com países terceiros

E-0840/02

Caroline Jackson Artigo 151º do Tratado CE e património cultural -
resposta das instituições europeias

E-0841/02

Jan Andersson e Peter Skinner O projecto "Reprendre - City of tomorrow" e os prazos de
candidatura

E-0842/02

Isidoro Sánchez García Catástrofes naturais na América Latina E-0843/02

Gabriele Stauner Financiamento das obras de renovação do edifício
Berlaymont

E-0844/02

Antonios Trakatellis Proibição de celebração de contratos públicos com
empresas de comunicação social

E-0845/02

Glyn Ford Redes de arrasto demersais de parelha e morte de
golfinhos

E-0846/02

Mary Banotti Taxas aeroportuárias E-0847/02

Glenys Kinnock Diamantes E-0848/02

Rosa Miguélez Ramos Assédio moral no trabalho E-0849/02

Rosa Miguélez Ramos Assédio moral no trabalho E-0850/02
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Maurizio Turco Euro: quantidades de níquel e de tributil-estanho (TBT)
utilizados na produção de moedas e notas e consequências
para a saúde humana

E-0851/02

Jan Wiersma Retrovisores que eliminam o ângulo morto E-0852/02

Maria Sanders-ten Holte Gabinetes de assistência técnica para os programas
Leonardo, Socrates e Juventude

E-0853/02

Camilo Nogueira Román O veto do Chile ao acesso aos seus portos da frota
comunitária que pesca em águas internacionais

E-0854/02

Camilo Nogueira Román O acesso à Internet no mundo rural da Galiza E-0855/02

Camilo Nogueira Román Os assassinatos cometidos pelas tropas de Ariel Sharon
nos campos de refugiados palestinianos

E-0856/02

Camilo Nogueira Román A utilização prioritária dos Fundos Estruturais na
formação e na investigação e desenvolvimento: o caso da
Galiza

E-0857/02

Camilo Nogueira Román Os compromissos de ajuda financeira da UE à cooperação
com os países mais pobres ou menos desenvolvidos: o
caso do Estado espanhol

E-0858/02

Camilo Nogueira Román Os assassinatos de Ariel Sharon em Ramallah E-0859/02

Camilo Nogueira Román A reforma da política comum das pescas e a necessidade
de um acordo político no Conselho que permita acabar
com os privilégios e as discriminações que caracterizam
hoje a PCP

E-0860/02

Lord Inglewood Mercado europeu de arte P-0861/02

Karl-Heinz Florenz Transposição do artigo 7º da Directiva 91/271/CEE -
proibição de descarga de águas residuais domésticas para
depósitos de chorume e estrume líquido para efeitos de
utilização agrícola

E-0862/02

Herman Vermeer Sistema belga de multas desproporcionado e
discriminatório

P-0863/02

Graham Watson Eventuais efeitos nocivos da presença de xantina oxidase
no leite

E-0864/02

Matti Wuori Negociações de estabilização e associação com a ex-
República da Jugoslávia e cooperação com o Tribunal
Penal Internacional para a ex-Jugoslávia

E-0865/02

Francis Decourrière Transmissão de empresas patrimoniais - legislação
francesa

E-0866/02

Erik Meijer Angariação de estudantes de outros Estados-Membros
como meio para aumentar o financiamento dos
estabelecimentos de ensino nacionais

E-0867/02

Jonas Sjöstedt Controlo da qualidade das águas balneares E-0868/02
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Jonas Sjöstedt Pesticidas nas águas friáticas E-0869/02

Jonas Sjöstedt Controlo de eventuais violações da lei de concorrência E-0870/02

Jonas Sjöstedt Ciclamato, um perigo para a saúde? E-0871/02

Jonas Sjöstedt Espécies de aves protegidas E-0872/02

Jonas Sjöstedt Acordos de pesca da União no futuro E-0873/02

Jonas Sjöstedt A organização de cooperação - IATA E-0874/02

Jonas Sjöstedt Garantias de crédito estatais E-0875/02

Jonas Sjöstedt Controlo pela Comissão dos preços dos serviços de banda
larga praticados pela Telia

E-0876/02

Jonas Sjöstedt Atribuição das licenças UMTS na Suécia E-0877/02

Marit Paulsen Violação da Decisão 2000/766/CE (proibição de proteínas
animais transformadas)

P-0878/02

Anna Karamanou Maus tratos a menores nas prisões albanesas E-0879/02

Anna Karamanou Maus tratos a menores nas prisões albanesas E-0880/02

Patricia McKenna Recusa da Argélia em emitir vistos para um comité
técnico da UE

E-0881/02

Patricia McKenna Recusa da Argélia em emitir vistos para um comité
técnico da UE

E-0882/02

Elizabeth Lynne Acção da Comissão na sequência do acórdão de 13 de
Dezembro de 2001 proferido pelo TJCE no Processo C-
1/00

E-0883/02

Laura González Álvarez A variante de Arbón (Astúrias, Espanha) E-0884/02

Marjo Matikainen-Kallström Definição de resíduo e de subproduto E-0885/02

Marjo Matikainen-Kallström A França e o mercado interno da energia E-0886/02

Miquel Mayol i Raynal Língua oficial em Itália E-0887/02

Cristiana Muscardini Cooperativa Il Forteto E-0888/02

Antonio Mussa Situação da saúde pública dos Estados-Membros após o
alargamento da União Europeia

E-0889/02

Antonio Di Pietro Protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores E-0890/02

Emmanouil Bakopoulos Encontros regulares Prodi-Schröder P-0891/02

Jules Maaten Contratação transfronteiriça de médicos P-0892/02

Paul Lannoye Acordo de parceria ADP-SAB P-0893/02

Freddy Blak Condições de concorrência inaceitáveis no sector do
futebol

P-0894/02
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Herbert Bösch Afectação de pessoal às autoridades aduaneiras da União
Europeia

E-0895/02

Bernd Lange Directiva 98/69/CE (sistemas de diagnóstico a bordo -
OBD)

E-0896/02

Stavros Xarchakos Abandono escolar E-0897/02

Baroness Sarah Ludford Exportação de bovinos vivos para países terceiros E-0898/02

Richard Corbett Suposta perseguição no Laos E-0899/02

Richard Corbett Federal Mogul Friction Products Ltd E-0900/02

Alexander de Roo Impacto ambiental da estrada nacional N-430 na província
espanhola da Estremadura

E-0901/02

Esko Seppänen Redução do RAL E-0902/02

Esko Seppänen Promoção da comercialização de produtos agrícolas E-0903/02

William Newton Dunn Taxa de IVA aplicada às compras dos deficientes visuais P-0904/02

Bart Staes Patente concedida à firma Myriad Genetics P-0905/02

Karla Peijs Discriminação de estrangeiros no sistema belga de
sanções pecuniárias por infracções ao código da estrada

P-0906/02

Luciana Sbarbati Regeneração dos óleos usados P-0907/02

Brigitte Langenhagen Tributação de produtos da pesca provenientes da Noruega E-0908/02

Brigitte Langenhagen Captura de baleias nas Ilhas Faroé E-0909/02

Gabriele Stauner e Paul Rübig Financiamentos SAPARD destinados à Polónia E-0910/02

Hiltrud Breyer Comercialização de produtos à base de noni E-0911/02

Emmanouil Bakopoulos Cartão de saúde único E-0912/02

Emmanouil Bakopoulos Problemas com a sanidade dos alimentos E-0913/02

Konstantinos Hatzidakis Problemas na declaração de rendimentos através do
TAXISNET

E-0914/02

Stavros Xarchakos Construção do museu da Acrópole E-0915/02

Emmanouil Bakopoulos A reforma do Conselho E-0916/02

Giles Chichester SIDEX E-0917/02

Struan Stevenson Exportações de carne de bovino e de bovinos vivos para o
Médio Oriente e o Norte de África

E-0918/02

Proinsias De Rossa Poluição do lago de Sheelin, Condado de Cavan, Irlanda P-0919/02
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Monica Frassoni Estudos de avaliação do impacto em matéria de
sustentabilidade no respeitante a acordos comerciais

P-0920/02

Nuala Ahern Nomeação do ex-Director-Geral da DG "Ambiente" para
o Conselho de Administração da BNFL

P-0921/02

Ilda Figueiredo Mecanismo temporário de defesa para o sector da
construção naval

P-0922/02

Daniela Raschhofer Trasladação de restos mortais na União Europeia E-0923/02

Gabriele Stauner Um Director-Geral adjunto da Comissão em Miami E-0924/02

Emmanouil Bakopoulos Acção por incumprimento contra a Grécia no Tribunal
Europeu

E-0925/02

Richard Howitt Os direitos das minorias étnicas à obtenção de
autorizações em Sta. Lúcia

E-0926/02

Roger Helmer Programas de informação sobre o euro e a EU financiados
pela Comissão destinados aos Estados-Membros da UE e
a países terceiros

E-0927/02

Bart Staes Aumentos de preços na sequência da introdução do euro E-0928/02

Bart Staes Investigação do cartel dos produtores de painéis de gesso E-0929/02

Bart Staes Concessão de licença de abate na floresta tropical da
República Democrática do Congo

E-0930/02

Bart Staes Investigação do cartel de coltan E-0931/02

Ilda Figueiredo Mecanismo Temporário de Defesa para o sector da
construção naval

E-0932/02

Pat Gallagher Legislação dos Estados-Membros em matéria de
protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores por
conta própria

P-0933/02

Paul Rübig Aceleração do alargamento da zona de cumulação
paneuropeia à Europa do Sudeste

E-0934/02

Paul Rübig Trasladação transfronteiras de restos mortais na União
Europeia

E-0935/02

Elspeth Attwooll Bem-estar dos peixes de criação intensiva E-0936/02

Monica Frassoni Pontos de contactos para as orientações da OCDE para as
empresas multinacionais

E-0937/02

Robert Sturdy Classificação dos galgos E-0938/02



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS18

Boletim 13.05.2002 - PT - PE 313.430

Christopher Huhne Direitos conferidos pelas marcas E-0939/02

Bart Staes Emissões de gases nocivos provenientes do incinerador de
Reggio Emilia entre 1 de Janeiro de 2002 e 10 de
Fevereiro de 2002

E-0940/02

Bart Staes Discriminação linguística - falantes nativos de inglês E-0941/02

Nelly Maes A situação hidrológica no noroeste da Eslováquia E-0942/02

Ilda Figueiredo Construção de estrada E-0943/02

Ilda Figueiredo Escolas Europeias E-0944/02

Francesco Fiori Imposto Foal Levy para os criadores de cavalos puro-
sangue

P-0945/02

Marie Isler Béguin Segurança do tráfego marítimo E-0946/02

Marie Isler Béguin Segurança do tráfego marítimo E-0947/02

Konstantinos Hatzidakis Infracções do direito comunitário nos Estados-Membros
da União Europeia

E-0948/02

Konstantinos Hatzidakis Não conformidade da Grécia com as normas comunitárias
no domínio da fiscalidade

E-0949/02

Konstantinos Hatzidakis Não conformidade da Grécia com as normas comunitárias
no domínio do mercado interno

E-0950/02

Konstantinos Hatzidakis Não conformidade da Grécia com as normas comunitárias
no domínio da saúde pública e da protecção dos
consumidores

E-0951/02

Konstantinos Hatzidakis Não conformidade da Grécia com as normas comunitárias
em matéria de ambiente

E-0952/02

Nuala Ahern Acidentes em Sellafield E-0953/02

Pat Gallagher Saúde e segurança na agricultura E-0954/02

Gilles Savary Tarificação das infra-estruturas E-0955/02

Gilles Savary Justaposição dos financiamentos de infra-estruturas E-0956/02

Miquel Mayol i Raynal Via Verda St. Llorenç-Collserola E-0957/02

Manuel dos Santos Aeroporto da Ota P-0958/02

Astrid Thors Direitos dos investigadores sobre as suas invenções P-0959/02

Bernd Lange Regulamento (CEE) nº 2092/91 - períodos transitórios
para as sementes produzidas com o método biológico

P-0960/02
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Reinhold Messner Discriminação das pessoas afectadas por uma deficiência E-0961/02

Gabriele Stauner Eventuais casos de nepotismo em Schwerin relacionados
com verbas da UE

E-0962/02

Gabriele Stauner O caso PerryLux - inquérito a antigos funcionários do
OLAF

E-0963/02

Anna Karamanou Decisão-quadro sobre exploração sexual de crianças e
pornografia infantil

E-0964/02

Elizabeth Lynne Documento de consulta da Comissão sobre as directivas
da nova abordagem

E-0965/02

Lousewies van der Laan Serviço de Auditoria Interna E-0966/02

Eurig Wyn Captura e matança de golfinhos em Devon e na Cornualha E-0967/02

Glyn Ford Direitos das pessoas com deficiência E-0968/02

Glyn Ford Direitos das pessoas com deficiência E-0969/02

Glyn Ford Direitos das pessoas com deficiência E-0970/02

Roberto Bigliardo Taxas aplicadas à viticultura italiana E-0971/02

Nelly Maes Controlo dos fundos estruturais na província de Hainaut
por parte da Comissão

E-0972/02

Jules Maaten Escutas telefónicas na Europol E-0973/02

Brian Crowley Crise em Madagáscar P-0974/02

Sérgio Marques Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) P-0975/02

Ian Hudghton Proibição francesa das importações de carne de bovino
britânica

P-0976/02

Herbert Bösch Investigações de que são objecto antigos funcionários da
Unidade de Coordenação da Luta Antifraude

E-0977/02

Herbert Bösch Aprovação de auxílios estatais ao sector dos teleféricos e
das instalações de telesqui em Itália e na Áustria

E-0978/02

Herbert Bösch Missões dos funcionários do Organismo Europeu de Luta
Antifraude (OLAF)

E-0979/02

Stavros Xarchakos Funcionamento das escolas europeias E-0980/02

Stavros Xarchakos Aterros na Grécia e destruição de locais arqueológicos E-0981/02

Íñigo Méndez de Vigo Adopção internacional de crianças romenas E-0982/02
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Geneviève Fraisse Integração de indicadores de género nos relatórios de
avaliação da Comissão Europeia sobre a aplicação da
Carta europeia das pequenas empresas

E-0983/02

Cristiana Muscardini Directivas comunitárias sobre os óleos usados E-0984/02

Toine Manders Concorrência desleal em matéria de fiscalidade E-0985/02

Sérgio Marques Primeiro Relatório Intercalar sobre a Coesão E-0986/02

Godelieve Quisthoudt-Rowohl Sequência do Regulamento (CEE) n° 3528/86 relativo à
protecção das florestas na Comunidade contra a poluição
atmosférica

E-0987/02

Daniela Raschhofer Alargamento e agricultura austríaca E-0988/02

Paul Rübig Avaliação da radiação radioactiva E-0989/02

Paul Rübig Comissão Mundial da OIT E-0990/02

Dana Scallon Gestão de resíduos na Irlanda E-0991/02

Christopher Huhne Serviços não atribuíveis a factores E-0992/02

Christopher Huhne Comércio E-0993/02

Christopher Huhne Comércio de bens e serviços não atribuíveis a factores E-0994/02

Jillian Evans Regiões dotadas de poderes legislativos E-0995/02

Eurig Wyn Transporte de animais vivos da América do Sul E-0996/02

Alexander de Roo e Monica
Frassoni

Desenvolvimento do aqueduto Tejo-La Mancha de acordo
com o Anexo II do Plano Hidrológico Nacional espanhol

E-0997/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Adopções internacionais de crianças romenas E-0998/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Adopções internacionais de crianças romenas E-0999/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Adopções internacionais de crianças romenas E-1000/02

Carlos Bautista Ojeda Destruição da floresta de Niebla situada no parque natural
de Alcornocales

E-1001/02

María Valenciano Martínez-Orozco Homologação de indicadores de violência relacionada
com o género

E-1002/02

María Valenciano Martínez-Orozco Respeito dos compromissos assumidos em relação às
mulheres no âmbito do processo de reconstrução do
Afeganistão

E-1003/02

María Valenciano Martínez-Orozco Respeito dos compromissos assumidos em relação às
mulheres no âmbito do processo de reconstrução do
Afeganistão

E-1004/02
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Hanja Maij-Weggen Apoio da Comissão a Acharavi (Corfu) para a realização
de um centro de acolhimento de animais e a construção de
um laboratório

E-1005/02

Albert Maat Execução do plano de reestruturação no seguimento da
não celebração de um acordo de pescas com o Reino de
Marrocos

E-1006/02

Bart Staes Negociações sobre o alargamento, agricultura e programa
SAPARD

E-1007/02

Paulo Casaca Produtos alimentares que contêm brindes E-1008/02

Pergunta anulada P-1009/02

Paulo Casaca Má administração do programa de geminação das cidades P-1010/02

Alexandros Alavanos Funcionamento da empresa subsidiada Typopiitiria Thivas
A.E.

P-1011/02

Daniel Hannan Atraso na resposta a uma pergunta sobre o financiamento
da Convenção

P-1012/02

Hans-Peter Martin Fusões de empresas (mergers) examinadas em 2001 P-1013/02

Gary Titley Política de concorrência no âmbito do mercado de energia P-1014/02

W.G. van Velzen Artigo publicado no Financial Times de 27 de Março de
2002, segundo o qual a Comissão se propõe intervir nos
preços de entrega de chamadas praticados pelos
operadores

P-1015/02

Dirk Sterckx Aplicação do "Regulamento sobre os morangos" aos
entraves colocados pela França ao transporte ferroviário
de mercadorias através do túnel do Canal da Mancha

P-1016/02

Francesco Speroni Limitação do uso de cheques emitidos em euros P-1017/02

Philip Bradbourn Avaliação da qualidade da água P-1018/02

Charles Tannock Política regional, nomeadamente no tocante à Eslováquia
e a outros países candidatos

E-1019/02

Joan Colom i Naval Execução das rubricas orçamentais B2-1411 e B5-3003 E-1020/02

Brice Hortefeux Poluição sonora provocada pelo tráfego aéreo E-1021/02

Bartho Pronk e outros Pergunta suplementar à pergunta E-2069/01 relativa à
livre circulação de capitães de navio

E-1022/02

Christopher Huhne Dados sobre finanças públicas P-1023/02

Claude Moraes Livre circulação de pessoas e subsídios por morte na UE P-1024/02



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS22

Boletim 13.05.2002 - PT - PE 313.430

Emmanouil Bakopoulos Os acontecimentos no Médio Oriente P-1025/02

Klaus-Heiner Lehne Entrada em vigor de normas ambientais locais de carácter
discriminatório, em quatro cidades suecas

E-1026/02

Helmuth Markov Reembolso de subsídios E-1027/02

Anna Karamanou Morte trágica de 14 raparigas na Arábia Saudita E-1028/02

Anna Karamanou Morte trágica de 14 raparigas na Arábia Saudita E-1029/02

Michiel van Hulten Nomeação de funcionários superiores do Conselho E-1030/02

Philip Bushill-Matthews Direitos humanos E-1031/02

Elizabeth Lynne Destruição de habitats selvagens valiosos na Europa
Central e Oriental devido ao desenvolvimento de infra-
estruturas de transportes

E-1032/02

Christopher Huhne Publicação de dados sobre as finanças públicas E-1033/02

Daniel Hannan Questões não respondidas sobre o papel do BCE na
campanha a favor do Euro no Reino Unido

E-1034/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Adopções na Roménia E-1035/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Adopções de crianças na Roménia E-1036/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca do camarão em Svalbard E-1037/02

Theresa Zabell Adopções internacionais na Roménia E-1038/02

Theresa Zabell Adopções internacionais na Roménia E-1039/02

Theresa Zabell Adopções internacionais na Roménia E-1040/02

Jules Maaten Possibilidade de cumprir a obrigatoriedade de publicação
das contas anuais das empresas recorrendo à Internet

P-1041/02

José Pomés Ruiz Euronews e Gara, únicos meios de comunicação em
Espanha que evitam chamar grupo terrorista à ETA

P-1042/02

Antonios Trakatellis Gestão dos recursos hídricos na Grécia P-1043/02

Theresa Zabell Licenças desportivas P-1044/02

Raina Echerer O acordo de Schengen e as novas leis sobre a imigração
na Áustria

E-1045/02

Raina Echerer O acordo de Schengen e as novas leis sobre a imigração
na Áustria

E-1046/02

Elisabeth Schroedter Extracção de inertes numa zona abrangida pela directiva
"Habitat, Flora, Fauna" (FFH) "Nº 49: Nordrügensche
Boddenlandschaft" (Neuendorfer Wieck), Meclemburgo-
Pomerânia Ocidental

E-1047/02
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Chris Davies Medidas da Comissão acerca da ablação de barbatanas de
tubarão

E-1048/02

Claude Moraes Livre circulação de pessoas  e subsídios por morte na UE E-1049/02

Christopher Heaton-Harris Os recursos próprios incluídos no sistema de transporte E-1050/02

Graham Watson A destruição por parte Israel dos projectos financiados
pela UE

E-1051/02

Laura González Álvarez Projecto de aterro sanitário em Los Arcos (Navarra-
Espanha)

E-1052/02

Laura González Álvarez Poluição atmosférica e sonora em Logrezana  (Carreño-
Astúrias-Espanha)

E-1053/02

Generoso Andria e Giuseppe
Nisticò

Impacto ambiental do aterro "La Marca" E-1054/02

W.G. van Velzen Composição do Grupo de Entidades Reguladoras
Independentes

E-1055/02

Michiel van Hulten Investigação sobre a formação de um cartel pelas
cervejeiras neerlandesas

E-1056/02

Ilda Figueiredo Política de informação sobre a revisão da Política Comum
da Pesca

E-1057/02

Ilda Figueiredo Apoio à pequena pesca costeira e à pesca artesanal E-1058/02

Camilo Nogueira Román A discriminação da agricultura familiar na aplicação no
Estado espanhol das ajudas provenientes do FEOGA-
Garantia: o caso da Galiza

E-1059/02

Alexandros Alavanos Prevenção de operações militares no Iraque E-1060/02

Stavros Xarchakos Intercâmbio de dados entre autoridades nacionais (IDA) E-1061/02

Stavros Xarchakos Sede das Instituições da UE E-1062/02

Stavros Xarchakos Sede das Instituições da UE E-1063/02

Stavros Xarchakos Protecção das antiguidades nos museus europeus E-1064/02

Glyn Ford Medidas de retaliação contra os EUA E-1065/02

Glyn Ford Medidas de retaliação contra os EUA E-1066/02

Glyn Ford Alterações aos regulamentos norte-americanos de
imigração e o provável abandono do programa de isenção
de visto para os cidadãos da União Europeia

E-1067/02

Glyn Ford Passaportes, dados biométricos e protecção de dados
pessoais

E-1068/02
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Glyn Ford Pilhas de níquel cádmio E-1069/02

Chris Davies Segurança naval E-1070/02

Glenys Kinnock Acordos de pescas na região do Pacífico E-1071/02

Erik Meijer Importações do feto arbóreo Dicksonia antarctica e
perigos para esta espécie

E-1072/02

Juan Ojeda Sanz Adopções internacionais na Roménia E-1073/02

Monica Frassoni Construção do centro de hipismo "Horse Country" no sítio
de interesse comunitário de San Vero Milis, localizado na
província de Oristano

E-1074/02

Erik Meijer Aumento do número de crianças nascidas com
malformações resultantes da contaminação da água
potável proveniente dos rios com a hormona feminina
estrogéneo

E-1075/02

Erik Meijer Diferenças de resistência à bactéria hospitalar
staphylococcus aureus e falta de tratamento hospitalar em
resultado da quarentena

E-1076/02

Erik Meijer Pressões dos EUA sobre a UE para limitar os direitos do
Homem alterando o direito penal e o processo penal

E-1077/02

Erik Meijer Ligação ferroviária transfronteiras Groningen-Bremen;
atraso prolongado na renovação do troço entre
Nieuweschans e Leer

E-1078/02

Erik Meijer Ligação ferroviária transfronteiras Groningen-Bremen;
insucesso prolongado da retomada do serviço devido a
conflitos de interesses

E-1079/02

Erik Meijer Ligação ferroviária transfronteiras Groningen-Bremen;
encontrar uma solução eficaz e que satisfaça o público
para a retomada do serviço

E-1080/02

Erik Meijer Incerteza quanto ao prosseguimento da remodelação, ao
financiamento e à futura utilização do Edifício
Berlaymont em Bruxelas

E-1081/02

Jules Maaten Antibióticos no mel e noutros produtos alimentares E-1082/02

Bart Staes Medidas destinadas a evitar a violação das directivas
relativas aos habitats, às aves e à avaliação do impacte
ambiental no reinício das obras na doca de Deurganck

E-1083/02

Bart Staes Reinício das obras na doca de Deurganck e medidas
compensatórias anunciadas pelas autoridades flamengas

E-1084/02

Konstantinos Hatzidakis Financiamento de programas do Quadro Comunitário de
Apoio na Grécia

E-1085/02
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Konstantinos Hatzidakis Andamento do programa "Desenvolvimento agrícola" e
"Pesca" do 3º QCA para a Grécia

E-1086/02

Konstantinos Hatzidakis Andamento dos Programas Operacionais Regionais na
Grécia

E-1087/02

Emmanouil Bakopoulos Falsificação da quilometragem dos veículos ligeiros de
passageiros

E-1088/02

Emmanouil Bakopoulos Importação ilegal de cães para a Bélgica E-1089/02

Emmanouil Bakopoulos Acção intentada junto do Tribunal de Justiça contra
Estados-Membros por não aplicação da Directiva
98/84/CE

E-1090/02

Lousewies van der Laan, Emilio
Menéndez del Valle e Andrew
Duff

Embargo ao fornecimento de armas a Israel E-1091/02

Glenys Kinnock Plataforma de governo local - ACP-UE E-1092/02

Adriana Poli Bortone Prioridades na política dos transportes da Comissão E-1093/02

Paulo Casaca Gestão do FSE pelo Instituto Madrileno para o Emprego e
a Formação Empresarial (IMEFE)

E-1094/02

Luigi Cocilovo Não cumprimento das directivas europeias relativas à
avaliação do impacto ambiental

P-1095/02

Rainer Wieland Discriminação de cidadãos alemães em zonas de caça na
Áustria

P-1096/02

Gerhard Schmid Hungria na lista de países não dispostos a cooperar  no
âmbito da luta contra o branqueamento de capitais

P-1097/02

Antonios Trakatellis Protecção dos trabalhadores contra riscos resultantes da
exposição ao amianto no trabalho

E-1098/02

Alexandros Alavanos Devolução do imposto sobre transações imobiliárias e o
acórdão do Tribunal de Justiça no Processo C-249/00

E-1099/02

Charles Tannock Captura não intencional de golfinhos e outros cetáceos nas
águas europeias, especialmente na sequência da utilização
de redes de arrasto pelágico

E-1100/02

Daniel Hannan Esculturas gigantes na Sicília E-1101/02

Carlos Bautista Ojeda Adopções internacionais Espanha-Roménia E-1102/02

María Valenciano Martínez-Orozco
e Anna Terrón i Cusí

Decisão-quadro do Conselho relativa à luta contra o
tráfico de seres humanos

E-1103/02

Isidoro Sánchez García Medidas políticas com vista a clarificar a situação entre as
ilhas Canárias e Marrocos

E-1104/02
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Christopher Huhne Números relativos ao PIB regional E-1105/02

Christopher Huhne Exportações de bens e serviços E-1106/02

Graham Watson Aumento da mortalidade dos golfinhos E-1107/02

Alexandros Alavanos Medidas contra o Governo israelita E-1108/02

Christos Zacharakis e Konstantinos
Hatzidakis

Garantir a defesa dos direitos do Homem na Argélia E-1109/02

Christos Zacharakis e Konstantinos
Hatzidakis

Assegurar a defesa dos direitos do Homem na Argélia E-1110/02

Ioannis Marinos Benefícios provenientes do desenvolvimento do sistema
Galileo

E-1111/02

Richard Corbett Relações comerciais (EUA, Singapura e a UE) E-1112/02

Carlos Bautista Ojeda Situação laboral dos funcionários do Ministério da Defesa
nas bases militares dos Estados Unidos em Espanha

E-1113/02

Luigi Cocilovo Actos legislativos previstos pela Comissão na sequência
do acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias, de 15.01.2002, proferido no processo C-
55/2000

E-1114/02

Lousewies van der Laan Violação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem
por uma lei de urgência neerlandesa relativa aos
traficantes de droga

E-1115/02

Astrid Thors Fraudes com cartões de crédito no âmbito do comércio
electrónico na Europa

E-1116/02

Dana Scallon Comercialização dos alhos franceses temporãos nos
termos do Regulamento (CE)  n.º 2396/2001

P-1117/02

André Brie Reacção a uma declaração proferida pelo Ministro
britânico da Defesa, Geoff Hoon, sobre a política britânica
face ao Iraque e o potencial recurso a armas nucleares

P-1118/02

Bartho Pronk Anexo II A ao artigo 10º A do Regulamento (CEE) nº
1408/71

P-1119/02

Heinz Kindermann Apoio da UE à promoção e aproveitamento de métodos e
técnicas ecológicos

P-1120/02

Johannes Swoboda Apoio financeiro da União Europeia a residências
universitárias

E-1121/02

Herbert Bösch Trasladação de defuntos E-1122/02

Herbert Bösch Abolição do uso obrigatório da vinheta via rápida S 16 E-1123/02
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Christopher Heaton-Harris PROMEURO E-1124/02

Isidoro Sánchez García Adopção de crianças na Roménia E-1125/02

Astrid Lulling Disparidades na União Europeia entre os preços
grossistas, excluindo o IVA

E-1126/02

Luciana Sbarbati Actividades de pesca e recursos haliêuticos E-1127/02

Erik Meijer Entraves ao abastecimento de água potável nos Países
Baixos na sequência da crescente poluição química do rio
Reno

E-1128/02

Erik Meijer Falta de transparência e de comparabilidade na gestão
financeira das subvenções nas diferentes partes da mesma
euro-região

E-1129/02

Pergunta anulada E-1130/02

Brian Simpson Ajuda financeira à companhia aérea italiana Alitalia E-1131/02

Bart Staes Transparência nas conversações do STAR 21 P-1132/02

Ioannis Marinos Repatriamento intra-comunitário de restos mortais E-1133/02

Alexandros Alavanos Despesas de gestão das ajudas agrícolas E-1134/02

Stavros Xarchakos Opiniões do Comissário Patten sobre a Albânia E-1135/02

Glenys Kinnock e Eluned Morgan Comércio de peles de cães e gatos domésticos E-1136/02

Elspeth Attwooll A preservação dos dugongues e os acordos internacionais
de pesca

E-1137/02

Erik Meijer Mudança da política governamental israelita de
convivência pacífica com um Estado palestiniano em pé
de igualdade para uma situação de superioridade contínua

E-1138/02

Erik Meijer Medidas comunitárias para contrariar efectivamente a
continuação da colonização, destruição e expulsão
praticada por Israel nos territórios palestinianos

E-1139/02

Erik Meijer Dependência crescente da economia polaca relativamente
às empresas agrícolas e aos transportes rodoviários
internacionais devido à contracção da indústria siderúrgica

E-1140/02

Erik Meijer Despejos, destruição de casas e fomento dos confrontos
étnicos em consequência de ingerências externas em
ambas as regiões da Bósnia-Herzegovina

E-1141/02

Carlos Lage Produtos alimentares que contêm brindes E-1142/02

Jonas Sjöstedt Custo dos produtos farmacêuticos no futuro P-1143/02

William Newton Dunn Auxílios estatais P-1144/02
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Stavros Xarchakos Não utilização, por funcionários da Comissão, da sua
língua materna

P-1145/02

Niels Busk Directiva-quadro sobre a água P-1146/02

Jens-Peter Bonde Normas internacionais para produtos alimentares E-1147/02

Michl Ebner Convenção Alpina E-1148/02

Michl Ebner Convenção Alpina - Itália E-1149/02

Michl Ebner Ano do Livro e da Alfabetização E-1150/02

Erik Meijer A luta pelo comércio de obras de arte entre os Estados
Unidos e a UE e métodos alternativos para manter a
quota-parte europeia

E-1151/02

Dominique Vlasto Derrogação relativa às baterias de níquel-cádmio para
veículos eléctricos no quadro do Anexo II da Directiva
2000/53/CE relativa aos veículos em fim de vida

E-1152/02

Sebastiano Musumeci Reimplantação de vinhas na Sicília P-1153/02

Jorge Hernández Mollar A presença da Comissão no Quinto Congresso Mundial da
pêra-abacate

E-1154/02

Jorge Hernández Mollar Processo de assistência europeu E-1155/02

Jorge Hernández Mollar Aldeias sem ponte na província espanhola de Málaga. E-1156/02

Salvador Garriga Polledo Livre circulação dos estudantes e docentes nos Estados-
Membros da União

E-1157/02

Salvador Garriga Polledo Diagnóstico do ensino da Matemática na União Europeia E-1158/02

María Sornosa Martínez Situação da investigação da Comissão sobre os surtos da
doença do legionário em Alcoy (Comunidade Valenciana
- Espanha)

P-1159/02

Nelly Maes Embargo ao fornecimento de armas a Israel: termo da
cooperação militar com Israel

P-1160/02

Christopher Heaton-Harris Declarações de fiabilidade das direcções-gerais E-1161/02

Mihail Papayannakis Suinicultura de dimensões desmesuradas E-1162/02

Luis Berenguer Fuster Processo por ajudas públicas ao parque temático "Terra
Mítica": crédito concedido pelo Governo espanhol

E-1163/02

Bart Staes Realização do projecto "Voluntários do Turismo" no
município de Casina

E-1164/02

Camilo Nogueira Román Incumprimento da campanha de saneamento 2001 do
gado na Galiza. Despedimento por parte do Governo
galego de 129 veterinários empregados neste saneamento

E-1165/02
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Cecilia Malmström Directiva relativa ao mobiliário E-1166/02

Rolf Berend Mercado interno da electricidade e do gás natural E-1167/02

Ruth Hieronymi Vagatura do lugar de chefe da Representação da Comissão
Europeia em Bona

P-1168/02

Antonios Trakatellis Dispersão de substâncias perigosas no meio marinho na
Grécia

E-1169/02

Ioannis Averoff e Konstantinos
Hatzidakis

Construção do eléctrico de Atenas E-1170/02

Carmen Cerdeira Morterero Participação da União Europeia em cimeiras
internacionais

E-1171/02

Esko Seppänen Tempo de trabalho e períodos de férias dos funcionários
da Comissão

E-1172/02

Nelly Maes Embargo ao fornecimento de armas a Israel: termo da
cooperação militar com Israel

E-1173/02

Toine Manders Posição dominante das empresas de comunicação social E-1174/02

Erik Meijer e Herman Schmid A transferência de pagamentos da UE através do
"remittance bank" Al Barakaat e as consequências dos
entraves levantados pelo comité de sanções das Nações
Unidas

E-1175/02

Mogens Camre Incitação à violência por imãs muçulmanos E-1176/02

Mogens Camre Incitação à violência por imãs muçulmanos E-1177/02

Anneli Hulthén Transporte marítimo de gorduras utilizadas no fabrico de
margarinas em contentores de substâncias químicas

E-1178/02

Jonas Sjöstedt Indicação de preço recomendado de venda ao público nos
livros vendidos no mercado interno

E-1179/02

Piia-Noora Kauppi Distorção do mercado da construção naval pela Coreia:
Recurso à OMC

P-1180/02

Karin Riis-Jørgensen Distorção do mercado da construção naval pela Coreia:
Recurso à OMC

P-1181/02

Marco Cappato Grave situação política na ilha de Madagáscar P-1182/02

María Izquierdo Rojo Condenação à morte por lapidação de Amina Lawal, por
adultério

P-1183/02

James Nicholson Perseguição de cristãos na China, na Indonésia, no Laos,
no Vietname e na Birmânia

E-1184/02
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Erik Meijer Cessação da exportação de substâncias contendo amianto
em proveniência de Estados-Membros da UE com destino
a outros países depois de decretada a proibição da
respectiva utilização dentro do território da UE

E-1185/02

Jacques Poos Destruição das infra-estruturas palestinianas financiadas
pela UE

P-1186/02

Herbert Bösch Possível implicação do Vaticano em fraudes com
subsídios agrícolas

E-1187/02

Caroline Lucas Avaliação do impacto sobre a sustentabilidade do acordo
UE-México

E-1188/02

Caroline Lucas Evolução do acordo UE-México E-1189/02

Caroline Lucas Comércio e ambiente E-1190/02

Jacques Poos Destruição das infra-estruturas palestinianas financiadas
pela UE

E-1191/02

Erik Meijer Consequências da introdução do euro: o aumento do nível
dos preços sentido pelos consumidores e a sua
reivindicação no sentido de se repor a anterior moeda

E-1192/02

Erik Meijer Consequências da introdução do euro, medidas tendentes
a proteger as pessoas contra o aumento dos preços e a
diminuição do poder de compra

E-1193/02

Erik Meijer Consequências da introdução do euro: a não conversão de
moedas e notas nacionais cuja validade caducou

E-1194/02

Erik Meijer Consequências da introdução do euro: aumento do
consumo e dos saldos negativos dos titulares de contas
correntes

E-1195/02

Giovanni Fava Mercado da telefonia móvel em Itália e legislação
comunitária em matéria de concorrência - Vertenza Blu
S.p.A.

P-1196/02

Esko Seppänen Vencimentos dos comissários P-1197/02

Mogens Camre Empresas de transporte rodoviário de mercadorias com
sede social no Luxemburgo

E-1198/02

Christopher Huhne Aquisição de vacinas de emergência E-1199/02

Christopher Huhne Sistema de concursos competitivos E-1200/02

Christopher Huhne Notificação de contratos E-1201/02

Nirj Deva Administração E-1202/02

Phillip Whitehead Peles de cão e de gato E-1203/02
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Glenys Kinnock Redução da dívida dos países ACP E-1204/02

Glenys Kinnock Redução da dívida dos países ACP E-1205/02

María Rodríguez Ramos Irregularidades na apresentação de um projecto no âmbito
da Rede Europeia para o Emprego

E-1206/02

Antonio Tajani, Guido Podestà e
Amalia Sartori

Poluição luminosa E-1207/02

Yves Butel Deslocalizações P-1208/02

Mihail Papayannakis Construção de um complexo habitacional na praia de
Vagia, na ilha de Serifos

E-1209/02

Glyn Ford Cartão de saúde UE E-1210/02

Glyn Ford Mirko Tremaglia E-1211/02

James Provan Reforma da Política Comum da Pesca E-1212/02

Theresa Villiers Selagem de mercadorias para transporte E-1213/02

Theresa Villiers Directiva relativa aos serviços de investimento no
domínio dos valores mobiliários e serviços de mera
execução de ordens

E-1214/02

Carlos Bautista Ojeda Situação do óleo de bagaço de azeitona E-1215/02

Carlos Bautista Ojeda Proposta sobre a OCM do arroz E-1216/02

Cristiana Muscardini Classificação do "leite fresco" E-1217/02

Arlindo Cunha Produtos alimentares que contêm brindes E-1218/02

Daniela Raschhofer Concessão de subvenções a clubes desportivos E-1219/02

Daniela Raschhofer Execução do programa Erasmus/Sócrates E-1220/02

Michael Cashman A segurança dos condutores de veículos pesados com
volante à esquerda nas estradas do Reino Unido

E-1221/02

Glyn Ford Remoção das amálgamas de mercúrio destinadas a
obturações dentárias

E-1222/02

Glyn Ford Acordo de cooperação científica e tecnológica com Israel
no âmbito do sexto programa--quadro

E-1223/02

Terence Wynn Ilois, povo indígena do Arquipélago de Chagos E-1224/02

Alejandro Cercas Adopções internacionais na Roménia E-1225/02

Robert Goebbels Localização dos serviços de saúde pública da Comissão E-1226/02
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Luciano Caveri Minorias linguísticas na União Europeia E-1227/02

Luciano Caveri Acordos bilaterais com a Confederação Helvética E-1228/02

Luciano Caveri Convenção Alpina E-1229/02

Luciano Caveri Sistema "Telepass" E-1230/02

Franz Turchi Serviço móvel marítimo E-1231/02

Camilo Nogueira Román Financiamento, com fundos do FEDER, da substituição de
telefones rurais de acesso celular (TRAC), na Galiza

E-1232/02

Gabriele Stauner Suplementos aos vencimentos dos Comissários P-1233/02

Neil MacCormick Selos fiscais e controlo do contrabando P-1234/02

Michl Ebner Dolomitas - património cultural mundial E-1235/02

Michl Ebner Serviço voluntário de solidariedade à escala europeia E-1236/02

Michl Ebner Número de telefone de emergência na UE E-1237/02

Glenys Kinnock Direitos da criança E-1238/02

Joan Colom i Naval e outros Poluição causada por chorume na Catalunha E-1239/02

Theresa Zabell Mudança de companhia de aviação E-1240/02

Fernando Fernández Martín Adopção internacional de crianças romenas E-1241/02

Monica Frassoni Execução do projecto de salvaguarda do litoral do Poetto
(Sardenha, Itália)

E-1242/02

Luciano Caveri Campanhas de informação sobre os riscos da ingestão de
mel

E-1243/02

Luciano Caveri Modernização da auto-estrada suíça N2 E-1244/02

Armando Cossutta Introdução de um imposto de consumo sobre o vinho E-1245/02

Jonas Sjöstedt Recusa de devolução dos bens confiscados a sírios-
assírios de Tur Abdin

E-1246/02
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PERÍODO DE PERGUNTAS

PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0014/02) 10 de Abril de 2002

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Bernd POSSELT Noção de casamento na UE H-0166/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

O poder dos grandes Estados no futuro da UE: o documento
Blair-Schröder

H-0170/02

Brian CROWLEY A paz no Médio Oriente H-0172/02

Marie ISLER BÉGUIN Programa comunitário de educação ambiental nas escolas H-0174/02

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Ratificação do Acordo de Cotonu H-0179/02

Richard CORBETT Caxemira H-0183/02

Cecilia MALMSTRÖM Vistos de entrada na UE para dirigentes taiwaneses H-0187/02

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Desbloqueio das adopções internacionais na Roménia H-0192/02

Pat GALLAGHER As adopções internacionais e a Roménia H-0219/02

Jonas SJÖSTEDT Alargamento do registo SIS 2 H-0193/02

O período de perguntas à Comissão, previsto para o dia 9 de Abril de 2002, foi retirado da ordem do dia. As
perguntas serão respondidas por escrito.
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
Abril de 2002

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 40 10 39 8 1 0 0 de MIGUEL

Comissão 64 0 64 0 0 0 0 Respostas por escrito para todas as
perguntas

Total 104 10 103 8 1 0 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

01/2002 314.008 ANDRIA, FIORI, TANNOCK,
FRASSONI e GHILARDOTTI

Comércio de peles de cães e gatos 16.01.2002 16.04.2002 122

02/2002 315.747 FORD Decisão relativa ao encerramento da Smurfit
Corrugated em Warrington

25.02.2002 25.05.2002 7

03/2002 316.160 CASHMAN, McCARTHY, LYNNE e
LUCAS

Ris os de exposição a campos electromagnéticos
gerados por antenas de radiofrequências e
telemóveis

12.03.2002 12.06.2002 24

04/2002 316.161 CARRARO, GHILARDOTTI,
BODRATO e COCILOVO

Luta contra o terrorismo e o respeito dos direitos
humanos

12.03.2002 12.06.2002 18

05/2002 316.880 SCAPAGNINI, MUSOTTO,
LOMBARDO e NISTICÒ

Declaração escrita sobre o afluxo incessante de
clandestinos e refugiados ao território da União
Europeia

08.04.2002 08.07.2002 9

                                                     
1 Situação em  12.04.2002
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

BROK
(PPE-DE)

Progressos realizados na execução da
Política Externa e de Segurança Comum

AFET (F) 23.04.02

Grupo
PSE

Produtos agrícolas e géneros
alimentícios: denominação de origem,
indicação geográfica  .

AGRI (F) 17.04.02 C5-0178/02

Grupo
PPE-DE

Segurança alimentar: aditivos destinados
à alimentação animal e à água para beber

AGRI (F) 17.04.02 C5-0143/02

FÄRM
(PSE)

Internet: plano de acção plurianual para
uma utilização mais segura (alt. Decisão
nº 276/1999/CE)

BUDG (P) 17.04.02 C5-0141/02

GUY-QUINT
(PSE)

Conselho da União: Cessação definitiva
de funções de funcionários do
Secretariado-Geral

BUDG (P) 17.04.02 C5-0155/02

GUY-QUINT
(PSE)

Parlamento Europeu: cessação definitiva
de funções de funcionários e agentes dos
grupos políticos

BUDG (P) 17.04.02 C5-0156/02

Grupo
PPE-DE

Saúde e países em desenvolvimento:
políticas e acções em matéria de saúde
reprodutiva e sexual e direitos conexos

BUDG (P) 17.04.02 C5-0114/02

CASACA
(PSE)

Estatísticas agrícolas: aperfeiçoamento,
prolongamento do instrumento até 2007
(alt. Dec. 96/411/CE)

CONT (P) 16.04.02 C5-0064/02

SØRENSEN
(ELDR)

Sistemas de tributação no mercado
interno: programa FISCALIS 2007

CONT (P) 16.04.02 C5-0027/02

SØRENSEN
(ELDR)

Alfândega na Comunidade: programa de
acção "Alfândega 2007"

CONT (P) 16.04.02 C5-0031/02

Grupo
PSE

RECONHECIMENTO das qualificações
profissionais

CULT (P) 18.04.02 C5-0113/02

FERRER
(PPE-DE)

Zona regionais de comércio livre e
estratégia comercial da União Europeia

DEVE (P) 18.04.02

HOWITT
(PSE)

Globalização da economia: governação
social, direitos fundamentais, normas
laborais

DEVE (P) 18.04.02 C5-0162/02
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

LANNOYE
(VERTS/ALE)

Desenvolvimento sustentável: rumo a
uma parceria global

DEVE (F) 17.04.02 C5-0173/02

SANDBÆK
(EDD)

Saúde e países em desenvolvimento:
políticas e acções em matéria de saúde
reprodutiva e sexual e direitos conexos

DEVE (F) 18.04.02 C5-0114/02

WIJKMAN
(PPE-DE)

Países em desenvolvimento, doenças
relacionadas com a pobreza: luta contra o
VIH/SIDA, a malária e a tuberculose

DEVE (F) 18.04.02 C5-0100/02

LIPIETZ
(VERTS/ALE)

Ambiente : responsabilidade em termos
de prevenção e reparação de danos
ambientais

ECON (P) 15.04.02 C5-0088/02

MOMBAUR
(PPE-DE)

Redes transeuropeias no sector da
energia: orientações (alter. da Decisão nº
1254/96/CE)

ECON (P) 15.04.02 C5-0111/02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

A fronteira entre as competências da
União Europeia e dos Estados-Membros

ECON (P) 15.04.02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Afeganistão, sanções: embargo, proibição
de voos, congelamento dos fundos dos
Taliban  .

ECON (P) 15.04.02 C5-0132/02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Nomeação BCE ECON (F) 15.04.02 C5-0186/02

JACKSON
(PPE-DE)

Relatório sobre o estado das negociações
do alargamento

ENVI (P) 23.04.02 C5-0024/02

McKENNA
(VERTS/ALE)

A aquacultura na União Europeia:
presente e futuro

ENVI (P) 23.04.02

Grupo
PPE-DE

Segurança alimentar: aditivos destinados
à alimentação animal e à água para beber

ENVI (P) 23.04.02 C5-0143/02

KARAMANOU
(PSE)

Espaço europeu de aprendizagem ao
longo da vida: estratégia e prioridades.

FEMM (P) 18.04.02 C5-0165/02

KARAMANOU
(PSE)

Internet: plano de acção plurianual para
uma utilização mais segura (alt. Decisão
nº 276/1999/CE)

FEMM (P) 18.04.02 C5-0141/02
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PPE-DE

Saúde e países em desenvolvimento:
políticas e acções em matéria de saúde
reprodutiva e sexual e direitos conexos

FEMM (P) 18.04.02 C5-0114/02

Grupo
PPE-DE

Trabalho temporário; quadro de
protecção para os trabalhadores, relações
com a empresa de trabalho

FEMM (P) 18.04.02 C5-0140/02

FERRI
(PPE-DE)

Produtos agrícolas e géneros
alimentícios: denominação de origem,
indicação geográfica  .

JURI (P) 16.04.02 C5-0178/02

Grupo
PSE

Trabalho temporário; quadro de
protecção para os trabalhadores, relações
com a empresa de trabalho

JURI (P) 16.04.02 C5-0140/02

SCHMITT
(PPE-DE)

Contratos públicos: protecção penal
contra práticas fraudulentas e de
concorrência desleal na adjudicação.

LIBE (F) 18.04.02 C5-0416/00

CLEGG
(ELDR)

Transportes aéreos: protecção contra as
práticas tarifárias desleais por parte de
países não-membros da CE

RETT (F) 18.04.02 C5-0133/02

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Segurança marítima: navios de
passageiros, regras e normas de
segurança (alt. Directiva 98/18/CE)

RETT (F) 18.04.02 C5-0145/02

Grupo
PSE

Segurança marítima: navios ro-ro de
passageiros, prescrições específicas de
estabilidade

RETT (F) 18.04.02 C5-0144/02
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Sistema de alerta nº 2/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 275
final

Documento de trabalho dos serviçios da Comissão Relatório ao
Parlamento Europeu e ao Conselho relativo à execução do programa
Grotius-civil 2001

CONT
LIBE

SEC (02) 320
final

Comunicação da Comissão: Primeiro Relatório Intercalar sobre a
Coesão Económica e Social

AFET
AGRI
EMPL
RETT

COM (02) 46
final

 "25. Relatório anual de actividades Comité Consultivo para a
segurança, higiene e protecção da saúde no local de trabalho" -2000

EMPL COM (02) 52
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeo, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Relatório de
avaliação do desempenho da iniciativa eEurope - Europe 2002

CULT
ITRE

COM (02) 62
final

Relatório da Comissão : 24º Relatório anual de actividades do
Comité Consultivo para a segurança, higiene e protecção da saúde no
local de trabalho 1999

EMPL COM (02) 66
final

 A situação da agricultura na União Europeia  -  Relatório 2000 ENVI
AGRI

COM (02) 67
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a
implementação da carta europeia das pequenas empresas

ECON
EMPL
JURI
ITRE

COM (02) 68
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Plano de
Acção da Comissão para as Competências e a Mobilidade

CULT
ITRE
EMPL

COM (02) 72
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões : Painel de
avaliação relativo à execução da Agenda de Política Social

FEMM
EMPL

COM (02) 89
final

Relatório da Comisséao sobre a implementação das Orientações
Gerais para as Políticas Económicas em 2001

EMPL
ECON

COM (02) 93
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Controlo democrático sobre a Europol

LIBE COM (02) 95
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
Internet da próxima geração - prioridades de acção na migração para
o novo protocolo Internet IPv6

CULT
LIBE
ITRE

COM (02) 96
final

 decisão do Conselho que aprova um regulamento da Comissão
relativo à aplicação das salvaguardas Euratom

BUDG
ITRE

COM (02) 99
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
relativa à educação e à formação no contexto da redução da pobreza
nos países em desenvolvimento

CULT
FEMM
DEVE

COM (02) 116
final

Comunicação da Comissão: Adaptação às transformações do
trabalho e da sociedade: uma nova estratégia comunitária de saúde e
segurança 2002-2006

ENVI
FEMM
EMPL

COM (02) 118
final

Relatório da Comissão: Tecnologia ambiental para o
desenvolvimento sustentável

EMPL
ENVI
RETT
ITRE

COM (02) 122
final

Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu: Balanço das
operações de introdução do euro fiduciário

ECON COM (02) 124
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: a
gestão das águas na política dos países em desenvolvimento e as
prioridades da cooperação para o desenvolvimento da União
Europeia

ENVI
DEVE

COM (02) 132
final

Parecer da Comissão sobre a modificação do artigo 3 do Estatuto e
condiçõe gerais de exercício das funções do Provedor de Justiça

PETI
AFCO

COM (02) 133
final
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

24/2002

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre o acordo de paz assinado em Malino –
Sulawesi Meridional – 12 de Fevereiro de 2002

Bruxelas, 11 de Março de 2002

A União Europeia congratula-se com as conversações formais de paz que se realizaram em Malino –
Sulawesi Meridional – em 11-12 de Fevereiro entre os representantes das comunidades cristã e muçulmana
das Molucas, e com a subsequente declaração de 11 pontos para pôr cobro à violência nas Molucas, assinada
em 12 de Fevereiro.

A União Europeia congratula-se com a mediação do Governo da Indonésia no processo de paz, que tornou
possível tanto as conversações como a declaração.

A União Europeia espera que a declaração de Malino constitua um passo importante no sentido da
restauração da ordem pública nas Molucas e da reconciliação entre as comunidades cristã e muçulmana nesta
província.

A União Europeia insta ambas as partes signatárias da declaração de 11 pontos a darem plena execução ao
seu conteúdo.

A União Europeia insta o Governo da Indonésia a tomar as medidas necessárias contra quem se intrometa no
intuito de perturbar o processo de paz em curso na província.

Simultaneamente, a União Europeia incentiva o Governo da Indonésia a encetar as actividades de
reabilitação e desenvolvimento nesta zona, de forma a alcançar um apoio mais amplo da população ao
processo de paz.

A União Europeia reitera o seu empenhamento numa solução pacífica para os conflitos regionais, o seu apoio
a uma solução desse tipo e a sua disponibilidade para assistir o Governo da Indonésia na implementação do
acordo de paz.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos Estados 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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28/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições locais no Camboja, realizadas em 3 de Fevereiro de 2002

Bruxelas, 1 de Março de 2002

A UE aplaude a realização das eleições locais no Camboja, em 3 de Fevereiro, e toma nota dos resultados
oficiais divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional em 25 de Fevereiro. A UE corrobora as conclusões da
sua Missão de Observação Eleitoral, segundo as quais as eleições assinalam o progresso do Camboja rumo à
democracia, mas suscitam também, ao mesmo tempo, alguma preocupação.

Por outro lado, a UE exprime a sua satisfação pelo elevado número de eleitores que participaram no
escrutínio. Em sua opinião, a elevada participação e o civismo de que deram provas os eleitores cambojanos
constituem um sinal animador do gradual fortalecimento da democracia no Camboja.

A UE aprecia também de forma positiva a satisfatória preparação técnica e logística das eleições, que
permitiu uma jornada eleitoral pacífica e um processo de votação transparente.

A UE manifesta todavia a sua profunda inquietação perante os diversos incidentes que ensombraram o
período pré-eleitoral. Entre eles, destacam-se, em especial, a morte violenta de vários candidatos e militantes,
a intimidação de eleitores e o acesso desigual dos partidos rivais aos meios de comunicação social. A UE
reconhece que as autoridades cambojanas estão a envidar esforços no sentido de averiguar esses actos
lamentáveis e exorta-as a recorrer, para tal, a todos os
meios ao seu alcance.

A UE reitera o seu apego ao reforço dos valores democráticos no Camboja, bem como a sua vontade de
continuar a cooperar com o Governo cambojano para a concretização deste objectivo, especialmente na
perspectiva das eleições gerais de 2003.

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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29/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a eleição do Presidente e a constituição do Governo no Kosovo

Bruxelas, 6 de Março de 2002

A União Europeia congratula-se com a eleição pela Assembleia do Kosovo do Presidente do Kosovo,
Ibrahim Rugova, e pela constituição de um Governo que representa um importante passo em frente na via da
implementação da Resolução n.º 1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A União confia em
que as instituições provisórias de governo autónomo do Kosovo assumirão plenamente as funções que lhes
são atribuídas pelo quadro constitucional.

A União Europeia salienta a importância do processo de transição agora iniciado para a consolidação e o
desenvolvimento futuro das instituições provisórias de governo autónomo. As instituições provisórias e os
dirigentes das comunidades, com a assistência da UNMIK, da União Europeia e da comunidade
internacional em geral, devem envidar os maiores esforços para criar uma sociedade multiétnica democrática
baseada no Estado de direito.

_______________

30/2002
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

obre as recentes "eleições legislativas" em Abkhazia, na Geórgia
Bruxelas, 12 de Março de 2002

A União Europeia reitera o seu pleno apoio à integridade territorial da Geórgia e salienta que não reconhece
a legitimidade das chamadas "eleições legislativas" de 2 de Março em Abkhazia, na Geórgia.

A União Europeia considera que não se podem realizar quaisquer eleições nesta região da Geórgia até que
seja assegurado a todos os refugiados e pessoas internamente deslocadas o direito ao retorno às suas casas,
com segurança e dignidade. Essas "eleições" procuram sancionar alterações demográficas inaceitáveis
resultantes dos conflitos armados de 1992-1993 e de 1998.

A União Europeia insta as partes interessadas a prosseguirem as negociações em conformidade com a
Resolução 1393, adoptada em 31 de Janeiro de 2002 pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos Estados 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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31/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Cimeira da União do Rio Mano

Bruxelas, 12 de Março de 2002

A União Europeia considera encorajadores os progressos recentemente realizados no diálogo político entre
os países da União do Rio Mano, como ficou demonstrado na cimeira entre os Chefes de Estado da Guiné, da
Serra Leoa e da Libéria, que teve lugar em Rabat, em 27 de Fevereiro, a convite de Sua Majestade o Rei
Mohamed VI. A União Europeia congratula-se, em particular, com o compromisso claro dos três Chefes de
Estado em manter contactos regulares e em reunir-se de novo num futuro próximo.

A União Europeia está esperançada de que este diálogo renovado ao mais alto nível represente um ponto de
viragem na história da sub-região e apela aos três Chefes de Estado para que trabalhem de forma activa e
construtiva em prol do restabelecimento da paz e da segurança na região.

A União Europeia aguarda com expectativa os avanços concretos nas medidas de criação de confiança
acordadas no âmbito da União do Rio Mano e sancionadas pelos Chefes de Estado em Rabat, reiterando a
sua oferta de apoio a este processo.

A União Europeia louva o esforço pessoal de sua Majestade o Rei Mohamed VI de Marrocos e saúda o
empenhamento continuado do Reino de Marrocos neste processo de paz. A União Europeia garante o seu
total apoio a Marrocos, já manifestado por ocasião dos estreitos contactos mantidos entre Marrocos e o
Representante Especial da Presidência para os países da União do Rio Mano, Hans Dahlgren.

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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32/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
relativa à reforma constitucional na Bósnia-Herzegovina

Bruxelas,  12 de Março de 2002

A União Europeia regista que, dois anos após a primeira decisão parcelar do Tribunal Constitucional da BiH
sobre a igualdade dos povos constituintes, o processo da sua implementação inicia agora a fase final.

Coerentemente com a ênfase por si atribuída ao conceito de independência da BiH, a União Europeia insta
veementemente os dirigentes políticos da Bósnia-Herzegovina a assegurarem a implementação da decisão do
Tribunal Constitucional. No contexto das eleições de 5 de Outubro, é necessário que a implementação ocorra
dentro das próximas duas semanas.

A UE está convencida que chegou a altura de as autoridades da Bósnia-Herzegovina demonstrarem que o seu
país está preparado para se tornar membro do Conselho da Europa e que continua empenhado em integrar
futuramente outras estruturas europeias.

_______________

33/2002

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

associados, e do Liechtenstein, país da EFTA membro do Espaço Económico Europeu, sobre a
imposição de medidas restritivas contra o Zimbabué

Bruxelas, 18 de Março de 2002

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia – com excepção da Polónia – Chipre e
Malta, países também associados, e o Liechtenstein, país da EFTA membro do Espaço Económico Europeu
declaram que subscrevem os objectivos da Posição Comum do Conselho 2002/145/PESC, de 18 de Fevereiro
de 2002, que impõe medidas restritivas contra o Zimbabué. Mais declaram que assegurarão a conformidade
das suas políticas nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

______________



INFORMAÇÕES GERAIS 51

Boletim 13.05.2002 - PT - PE 313.430

34/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a continuação do processo de reconciliação nacional nas Comores, nomeadamente

sobre as eleições na Grande Comore
Bruxelas, 18 de Março de 2002

A União Europeia recorda que, nos termos do Acordo–Quadro de Fomboni, o processo de reconciliação
nacional deve culminar na realização de eleições livres, democráticas e transparentes.

A primeira volta das eleições presidenciais na União das Comores estava marcada para 10 de Março de
2002. Na sequência do adiamento das eleições presidenciais primárias na ilha da Grande Comore, devido à
decisão unilateral tomada nesse sentido por oito dos nove candidatos em liça, a comunidade internacional em
Moroni (OUA, OIF, UE, LEA) considerou, em 9 de Março de 2002, que estavam reunidas todas as
condições técnicas e materiais para o normal desenrolar das eleições.

Perante o risco que o incumprimento do calendário eleitoral poderia implicar para o ainda frágil processo de
reconciliação, a União Europeia lança um apelo a todas as partes signatárias do Acordo de Fomboni, pois só
com o seu esforço será possível encontrar uma solução política.

A este respeito, a União Europeia considera que a fase preliminar das eleições deverá ter lugar
imediatamente.

A União Europeia faz um apelo ao empenhamento em prol da democracia por parte de todos os candidatos e
de toda a classe política das Comores, e confirma a sua disponibilidade para reatar uma cooperação plena e
integral, logo que estejam criadas as instituições e o governo resultantes do processo democrático.

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

_______________
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35/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os recentes acontecimentos na República Democrática do Congo

Bruxelas, 22 de Março de 2002

A União Europeia condena vivamente o recente surto de violência em Moliro e a subsequente suspensão do
diálogo inter-congolês. A União apoia firmemente a Resolução 1399 (2002) do Conselho de Segurança das
Nações Unidas, aprovada na sequência da tomada de Moliro pelo RCD-Goma, e congratula-se com o reatar
das conversações no âmbito do diálogo inter-congolês em Sun City. A UE insta todas as partes a respeitar
integralmente o acordo de cessar-fogo de Lusaca e os termos do processo de paz de Lusaca, bem como todas
as resoluções aplicáveis do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A UE insta o RCD-Goma a retirar-se de Moliro imediatamente, e incondicional, e apela ao Governo do
Ruanda para que exerça a sua influência no sentido de assegurar que esta retirada se faça com urgência. É
importante que nenhuma das partes no acordo de cessar-fogo de Lusaca progrida no terreno enquanto
decorrer o diálogo destinado a promover a paz e a pôr termo ao conflito na RDC e estiver presente na área
uma força de manutenção da paz.

A UE apela ainda à recolocação e ao reforço do contingente de observadores da MONUC nas zonas em
causa, convidando a MONUC a redigir um relatório circunstanciado sobre os acontecimentos que levaram à
violação do cessar-fogo e à tomada de Moliro.

A UE regista com agrado a reunião, em Lusaca, do Comité Político do Acordo de Lusaca, congratulando-se
com a cimeira convocada pelo Presidente da Zâmbia para a mesma cidade, nos próximos dias.

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

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS 53

Boletim 13.05.2002 - PT - PE 313.430

36/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições presidenciais no Congo-Brazzaville

Bruxelas, 27 de Março de 2002

A União Europeia tomou boa nota dos resultados das eleições presidenciais realizadas em 10 de Março
último na República do Congo (Brazzaville). A UE considera que estas eleições deram à população
congolesa a possibilidade de exprimir o seu desejo de paz e a recusa da violência. A União Europeia
congratula-se com a calma e a mobilização de que deu provas a população congolesa.

O processo democrático que acaba de começar, e que a UE gostaria de ver aprofundado, é condição sine qua
non para uma paz duradoura e para o desenvolvimento do país num ambiente de estabilidade política que
garanta o livre exercício dos direitos cívicos e das liberdades fundamentais.

A UE colocou no país uma missão de observação eleitoral, de 22 de Fevereiro a 15 de Março de 2002. Com
base nas conclusões dessa missão, a UE chama a atenção do Governo Congolês para algumas insuficiências
detectadas aquando da preparação e da realização das eleições presidenciais, designadamente a dificuldade
de acesso do público aos textos eleitorais, a má condução das alterações dos cadernos eleitorais, a
distribuição tardia dos cartões de eleitor, a repartição insuficientemente clara das tarefas entre a Comissão
Nacional de Organização das Eleições e a administração, bem como o acesso limitado de certos candidatos
aos meios de comunicação nacionais.

A UE deplora ainda a reduzida participação dos partidos da oposição ao longo de todo o processo eleitoral,
bem como a desistência de vários candidatos nos dias que precederam a votação.

A União Europeia convida o Governo Congolês a aplicar as medidas correctivas necessárias para assegurar
uma melhor organização da votação, na perspectiva das próximas eleições legislativas. A União reitera o seu
apelo, tanto ao Governo como aos partidos da oposição, para que o diálogo nacional seja mantido e
aprofundado, colocando-se mais uma vez à disposição das autoridades congolesas para prestar assistência
nas actividades destinadas ao reforço do Estado de direito, ao respeito dos direitos humanos e à consolidação
do processo de democratização do país.

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.

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS54

Boletim 13.05.2002 - PT - PE 313.430

37/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, dos países da Europa Central e Oriental
associados à União Europeia, de Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e da Noruega e
Islândia, países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu, sobre a Posição Comum
do Conselho relativa ao apoio da União Europeia à aplicação do Acordo de Cessar-Fogo de Lusaca e

ao processo de paz na República Democrática do Congo e que revoga a Posição
Comum 2001/83/PESC

Bruxelas, 26 de Março de 2002

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e Turquia, países
também associados, e a Noruega e a Islândia, países da EFTA que são membros do Espaço Económico
Europeu, declaram que subscrevem os objectivos da Posição Comum 2002/203/PESC do Conselho,
de 11 de Março de 2002, relativa ao apoio da União Europeia à aplicação do Acordo de Cessar-Fogo de
Lusaca e ao processo de paz na República Democrática do Congo e que revoga a Posição
Comum 2001/83/PESC. Mais declaram que assegurarão a conformidade das suas políticas nacionais com a
referida posição comum.

A União Europeia toma nota deste compromisso, que saúda.

_______________

38/2002

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre as eleições legislativas em São Tomé e Príncipe

Bruxelas, 26 de Março de 2002

A UE congratula-se com a realização de eleições democráticas em São Tomé e Príncipe em 3 de Março
de 2002.

A forma ordeira como este disputado processo eleitoral foi conduzido confirma o empenho da população de
São Tomé e Príncipe nos princípios democráticos, já demonstrado em anteriores eleições.

Abrem-se agora novas oportunidades ao desenvolvimento económico do país. A UE felicita a população e os
dirigentes de São Tomé e Príncipe pela estabilidade política alcançada e manifesta a sua vontade de
prosseguir a sua cooperação com São Tomé e Príncipe em benefício do seu povo.

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

______________
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39/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a visita de
Tan Sri Razali Ismail à Birmânia/Myanmar

Bruxelas, 27 de Março de 2002

A UE manifesta a sua preocupação ao tomar conhecimento do adiamento da planeada visita à Birmânia de
Tan Sri Razali Ismail, Enviado Especial do Secretário-Geral da ONU. A UE está surpreendida por ter
recebido esta notícia tão pouco tempo após a visita da Tróica a este país, em 13-16 de Março.

A UE considera que, para manter a dinâmica e a confiança no processo político em curso na
Birmânia/Myanmar, é essencial que se restabeleça de imediato a planeada visita de Sri Razali Ismail.

A União Europeia continua disposta a responder de forma proporcionada aos acontecimentos na
Birmânia/Myanmar e apela às autoridades deste país para que permitam um avanço mais rápido na via da
reconciliação nacional, do respeito dos direitos humanos e da democracia na Birmânia. A União considera
que uma visita de Tan Sri Razali Ismail durante o mês de Abril de 2002 proporcionará a melhor
oportunidade para atingir este objectivo.

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países
também associados, o Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu,
subscrevem igualmente a presente declaração.

40/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a decisão do tribunal islâmico de recurso de Sokoto de admitir o recurso interposto por Safiya

Hussaini
Bruxelas, 27 de Março de 2002

A União Europeia congratula-se com a absolvição de Safiya Hussaini pelo tribunal islâmico de recurso de
Sokoto.

A União Europeia considera da máxima importância que seja assegurado à Sra. Hussaini o gozo de todos os
seus direitos humanos e que ela seja totalmente reintegrada  na sociedade.

A União reconhece o importante papel desempenhado pela sociedade civil, representada, em particular, por
todas as organizações não governamentais e de defesa dos direitos humanos que intervieram neste caso.

A União Europeia reitera a sua posição sobre a pena de morte e continua preocupada com a possibilidade de
serem aplicadas sentenças semelhantes a outras mulheres acusadas de adultério.

A União toma nota da carta do Ministro da Justiça datada de 18 de Março de 2002 e incentiva o Governo da
Nigéria a prosseguir os seus trabalhos no sentido da abolição da pena capital e da prevenção de todas as
penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
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A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e a Turquia, países também associados, e pela Noruega e o Liechtenstein, países
da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________

41/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os incidentes no Quirguizistão

Bruxelas, 28 de Março de 2002

A União Europeia está profundamente preocupada com os recentes confrontos ocorridos na província
quirguize de Jalal-Abad e com a violenta acção repressiva das forças policiais do Quirguizistão contra as
manifestações de apoio ao deputado Azimbek Beknazarov, cujo julgamento se encontra actualmente em
curso. Destes confrontos resultaram pelo menos cinco mortos e um número ainda não conhecido de feridos.

A União Europeia apela às autoridades quirguizes para que investiguem estes acontecimentos e levem a
julgamento todos os culpados, reitera a necessidade de o julgamento do deputado Beknazarov decorrer com
todas as garantias e apela a que a reacção às manifestações de apoio ao deputado se processe pelos meios
inerentes ao Estado de direito e no pleno respeito pelos direitos humanos.

A União Europeia congratula–se com a decisão tomada pelos tribunais do Quirguizistão de libertar o
deputado Beknazarov e espera que tal decisão contribua para acalmar a situação.

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

_______________

42/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a transferência para a MINUK de prisioneiros albaneses do Kosovo,

efectuada pelas autoridades de Belgrado
Bruxelas, 27 de Março de 2002

A União Europeia congratula-se com a transferência para a custódia da MINUK de 146 prisioneiros
albaneses do Kosovo. As autoridades cumprem assim o compromisso que haviam assumido nesse sentido no
Documento Comum MINUK/RFJ de 5 de Novembro de 2001 e – o que é ainda mais importante –
solucionam adequadamente o problema da detenção prolongada dos albaneses do Kosovo, criando ao mesmo
tempo confiança entre as comunidades do próprio Kosovo.
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A União Europeia incentiva todas as partes a continuarem a cooperar de forma construtiva nos outros
domínios de interesse comum referidos no Documento Comum MINUK/RFJ.

A União Europeia exorta as autoridades de Belgrado a cumprirem outras obrigações importantes a nível
internacional, designadamente a cooperação com o Tribunal Penal Internacional para a Ex-Jugoslávia. Ao
fazê-lo, estarão a aproximar um pouco mais a Sérvia e o Montenegro da integração europeia.

_______________

43/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o caso Zhakiyanov

Bruxelas, 31 de Março de 2002

A União Europeia manifesta o seu apoio aos esforços envidados pelas Embaixadas estabelecidas no
Cazaquistão, no sentido de encontrar uma solução positiva para a situação criada pela decisão de um dos
membros da Comissão Política da Escolha Democrática do Cazaquistão, Galimzhan Zhakiyanov, de
permanecer nas instalações da Embaixada Francesa em Almaty.

Esperando que os debates com as autoridades cazaques continuem a decorrer num ambiente amistoso e
venham a conduzir a um resultado satisfatório, a UE não permitirá que nem a sua Representação, nem as
missões dos Estados–Membros no Cazaquistão sejam utilizadas como plataforma política.

A UE reitera o seu desejo de manter as suas excelentes relações com o Cazaquistão, bem como a sua
determinação em não obstruir a justiça cazaque nem interferir nos assuntos internos do Cazaquistão.

_______________

44/2002

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre as eleições parlamentares que se
realizaram na Ucrânia em 31 de Março de 2002

Bruxelas, 10 de Abril de 2002

Tendo tomado conhecimento do relatório preliminar da missão de observação internacional, a União
Europeia regista os progressos realizados pela Ucrânia no tocante ao respeito das exigências internacionais
na realização das eleições parlamentares de 31 de Março último. A União Europeia avalia positivamente o
grande número de observadores nacionais e internacionais presentes.

A União Europeia chama igualmente a atenção para as falhas graves apontadas pelos observadores.  Tal
como a missão de observação internacional, a União Europeia assinala que continuará a acompanhar o
desenrolar do processo eleitoral na Ucrânia até ao apuramento dos resultados definitivos antes de tirar
conclusões finais sobre o grau de cumprimento, nestas eleições, dos compromissos e das normas
internacionais a que devem obedecer eleições democráticas.



INFORMAÇÕES GERAIS58

Boletim 13.05.2002 - PT - PE 313.430

A União Europeia reitera a sua disponibilidade para cooperar com a Ucrânia para reforçar a parceria
estratégica entra as duas partes com base em princípios democráticos e no estado de direito. A UE está
convicta de que estas eleições e a composição da nova Vervjona Rada (Parlamento) contribuirão para o
reforço das instituições e do processo de consolidação democrática e de reforma da Ucrânia.

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

_______________

45/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
apresentada em 4 de Abril de 2002, em Luanda,

sobre a assinatura do memorando entre o Governo de Angola e a UNITA
Bruxelas, 17 de Abril de 2002

A União Europeia manifesta a sua satisfação pela assinatura formal, pelo Governo de Angola e pela UNITA,
de um memorando de acordo que vem complementar o Protocolo de Lusaca relativamente a um cessar-fogo
e a outras questões militares pendentes.

A UE saúda todas as partes envolvidas no processo e o povo de Angola por este acordo e reitera o seu
compromisso de solidariedade no sentido de apoiar os esforços envidados para consolidar, numa cultura de
diálogo e tolerância, o desenvolvimento social e económico do país.

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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46/2002

Declaração da Presidência em nome da União Europeia

Madrid, 11 de Abril de 2002

1. A condição das 60 ratificações necessárias para a entrada em vigor do Estatuto de Roma, que cria o
Tribunal Penal Internacional, ficou hoje cumprida na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. A União
Europeia congratula-se com este acontecimento, que constitui um passo de grande importância para a defesa
dos direitos fundamentais do ser humano e para a afirmação da lei e da justiça no mundo.

2. A União Europeia felicita os Estados cujas ratificações tornaram possível a constituição do Tribunal
Penal Internacional e apela aos outros Estados para que adiram ao Estatuto, por forma a que o Tribunal atinja
rapidamente a universalidade.

3. A União Europeia, que contribuiu activamente para a redacção, desenvolvimento e entrada em vigor
do Estatuto de Roma, reafirma o seu compromisso de apoiar a rápida entrada em funcionamento do Tribunal
Penal Internacional na sua sede, em Haia.

4. O Tribunal Penal Internacional, primeira grande instituição a nascer no novo milénio, constituirá um
elemento essencial no combate à impunidade para actos de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes
de guerra – crimes graves que preocupam a comunidade internacional – e merece assim o apoio
incondicional de todos nós.

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

48/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Etiópia/Eritreia (Decisão da Comissão de Fronteiras)

Bruxelas, 15 de Abril de 2002

A UE congratula-se com a decisão da Comissão das Fronteiras anunciada na Haia, em 13 de Abril. A fixação
legal definitiva do traçado da fronteira entre a Etiópia e a Eritreia é um elemento fulcral do acordo de paz
global assinado pelos líderes da Etiópia e da Eritreia em 12 de Dezembro de 2000 e do processo de paz entre
os dois países.

A UE sublinha que é necessário implementar todas as disposições do acordo de paz global e do acordo sobre
a cessação das hostilidades. Neste contexto, a UE apoia plenamente a missão da ONU na Etiópia e na
Eritreia (MINUEE) que desempenha um papel importante de ajudar a Etiópia e a Eritreia a implementarem a
decisão da Comissão das Fronteiras. A UE manifesta igualmente o seu apoio ao Representante Especial do
Secretário–Geral, o Embaixador Legwaila. A UE sublinha que, para que a MINUEE e, em especial, o RESG
possam cumprir o seu papel de facilitadores, é necessário que tenham acesso permanente às autoridades
governamentais.

A UE insta ambas as partes a garantirem a paz no terreno, respeitando plenamente a zona de segurança
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temporária, mantendo a separação permanente das forças e assegurando que não haja nenhum movimento
unilateral da população ou das tropas, pois só assim serão criadas as condições necessárias para que tenha
início o processo de demarcação.

A guerra travada entre a Etiópia e a Eritreia teve efeitos devastadores em ambos os países. A Comissão das
Fronteiras constitui uma oportunidade para que ambas as partes vão em frente e tomem as medidas
necessárias para facilitar a normalização das relações.

Neste contexto, a UE insta ambas as partes a continuarem a intensificar o diálogo mútuo e com outras partes
envolvidas no processo de paz, a fim de garantir uma transição ordeira do controlo territorial de acordo com
a decisão da Comissão das Fronteiras.

A UE insta ambas as partes a respeitarem os direitos dos indivíduos afectados pela delimitação e demarcação
da fronteira e a assegurar que qualquer deslocação da população resulte de um processo voluntário.

A UE continua empenhada em apoiar o processo de paz, em especial na pessoa do Representante Especial da
Presidência, o Senador Serri. Por outro lado, a UE reconhece que a assistência internacional continua a ser
necessária para prover às necessidades imediatas da população civil directamente afectada pelo conflito e
declara a sua disponibilidade para ajudar ambos os países, no âmbito da implementação da decisão da
Comissão das Fronteiras, bem como para apoiar todos os esforços desenvolvidos no sentido da normalização
e reconciliação duradoira entre a Etiópia e a Eritreia.

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

49/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre Madagáscar
Bruxelas, 17 de Abril de 2002

A União Europeia manifesta a sua preocupação quanto à deterioração da situação em Madagáscar,
condenando os episódios de violência e as violações dos direitos humanos que têm ocorrido ultimamente.

A União Europeia recorda a urgência de as personalidades malgaches implicadas aproveitarem a
oportunidade da sua presença em Dakar para retomar o diálogo sob os auspícios da OUA, a fim de
encontrarem uma solução para a crise política que abala Madagáscar e que é susceptível de comprometer
gravemente o futuro da ilha.

A União Europeia preconiza a constituição de um governo de reconciliação nacional que tenha por objectivo
primordial a organização de uma nova consulta eleitoral num prazo de seis meses.
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A UE reitera a sua disponibilidade para apoiar política e tecnicamente esta nova consulta aos eleitores,
designadamente através do envio de observadores internacionais.

A UE condena os ataques voluntariamente perpetrados contra o bom funcionamento da economia de todo o
país e contra a livre circulação de bens e pessoas, e apela ao restabelecimento de condições que possibilitem
a retoma imediata das actividades económicas e sociais.

Por último, a União Europeia confirma a sua vontade de prosseguir a execução dos programas de assistência
e cooperação com a ilha, não deixando no entanto de fazer constar que, na ausência de um acordo político, a
degradação da situação terá consequências a nível da parceria entre a União Europeia e Madagáscar.

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.

_______________

51/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as reformas constitucionais na Bósnia–Herzegovina

Bruxelas, 23 de Abril de 2002

A União Europeia congratula--se com a conclusão do processo de alteração das constituições de ambas as
entidades da Bósnia–Herzegovina, em conformidade com as decisões do Tribunal Constitucional sobre o
estatuto de igualdade dos respectivos povos constituintes.

A União Europeia felicita aqueles líderes políticos de ambas as entidades cujos esforços permitiram que o
processo de reforma constitucional fosse concluído com êxito, nos termos do Acordo de Sarajevo
de 27 de Março. Saúda ainda as diligências do Alto Representante no sentido de facilitar esses esforços. No
entanto, outros actores políticos da BIH houve que suscitaram sérias dúvidas sobre as suas capacidades de
assumirem o seu papel de parceiros responsáveis da Comunidade Internacional.

A Bósnia–Herzegovina deu um importante passo em frente no que toca ao seu desenvolvimento democrático
e apego ao Estado de Direito. A reforma constitucional era, de facto, crucial para a estabilidade futura da
Bósnia–Herzegovina e para o desenvolvimento do país de acordo com os modernos padrões europeus e
representa um progresso na aproximação da BIH às estruturas europeias. A União Europeia incentiva todos
os líderes da Bósnia–Herzegovina a subscreverem integralmente este resultado e a empenharem--se na
pronta aplicação das reformas constitucionais.

_______________
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52/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a adesão da Bósnia-Herzegovina ao Conselho da Europa

Bruxelas, 24 de Abril de 2002

A União Europeia acolhe com satisfação a decisão do Conselho da Europa da convidar a Bósnia-
-Herzegovina a aderir a esta organização e felicita as autoridades e o povo desse país pelos progressos que
tornaram possível este acontecimento histórico.

Trata-se de um importante passo em frente na via da integração europeia. Com a entrada no Conselho da
Europa, a Bósnia-Herzegovina compromete-se a cumprir critérios básicos subsequentes à sua adesão, a fim
de alcançar os níveis que caracterizam uma democracia moderna como sociedade multiétnica, multicultural e
unida. A comunidade internacional acompanhará de perto este processo.

Agora que este importante passo foi dado, a Bósnia-Herzegovina deve envidar todos os esforços para
assegurar o cumprimento de todas as condições incluídas no roteiro da União Europeia à medida que avança
para uma maior aproximação à Europa e para a conclusão de um Acordo de Estabilização e de Associação.

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

_______________

53/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
por ocasião do quarto aniversário do assassinato de Monsenhor Gerardi

Bruxelas, 24 de Abril de 2002

Este dia 26 de Abril assinala o quarto aniversário do brutal assassinato de Monsenhor Gerardi, coordenador
do Relatório REHMI que documentava as violações dos direitos humanos perpetradas durante o conflito
interno na Guatemala.

A UE desejaria aproveitar a oportunidade para evocar a personalidade de Monsenhor Gerardi. A União
congratula-se por ter podido realizar-se o julgamento do crime em primeira instância, lamentando, porém,
que ainda não tenha ficado plenamente esclarecido e não tenham sido punidos todos os culpados, incluindo
os autores morais do assassinato. Neste contexto, a União Europeia irá acompanhar com especial atenção o
desenrolar do processo em instância de recurso, que, segundo espera, terá início em breve, de acordo com o
calendário previsto.
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Ao mesmo tempo, a UE deseja reiterar ao Estado guatemalteco a sua preocupação ante a persistência das
intimidações, ameaças e agressões que continuam a atingir elementos das organizações de direitos humanos,
jornalistas e agentes da justiça, a que vieram somar-se, no decurso dos últimos dois meses, as ameaças
recebidas por vários elementos da Fundação de Antropologia Forense e do Centro de Antropologia Forense e
Ciências Aplicadas da Guatemala, bem como por membros da Igreja Católica, entre os quais o pároco de
Santa Cruz del Quiché, Rigoberto Pérez, Monsenhor Alvaro Ramazzini e o padre Juan J. Aldaz da diocese de
San Marcos, para além do incêndio da casa paroquial de Nebaj. Todos estes últimos acontecimentos estão
directamente ligados ao trabalho das pessoas em causa ou ao apoio que têm prestado a processos de
esclarecimento de factos históricos ou a exumações.

Do mesmo modo, foi assassinado no passado mês de Março Jorge A. Rosal Rea, um militante do Partido
Patriótico. As características do crime, assim como o facto de a vítima ser membro de um partido político,
impõem uma investigação eficaz dos factos.

A União Europeia deseja porém saudar a convocação do Gabinete de Segurança e dos Direitos Humanos do
Governo, e a sua proposta de trabalho conjunto com as organizações de direitos humanos, para que, em
coordenação com o poder judicial, a questão possa ser abordada de forma séria.

A União Europeia reitera o seu apelo ao Estado guatemalteco no sentido de que demonstre, com actos
concretos, a sua vontade de investigar, julgar e punir os responsáveis por estas violações dos direitos
humanos, e de que ponha termo à impunidade com que tais violações se repetem. A UE recorda que o fim
das violações dos direitos humanos e o bom funcionamento da justiça e da reconciliação nacional foram
condições enunciadas pela UE para a futura cooperação com a Guatemala, aquando da última reunião do
Grupo Consultivo para este país (Washington, Fevereiro de 2002).

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

_______________

54/2002

Declaração da presidência, em nome da União europeia, sobre o Médio Oriente
Bruxelas, 20 de Abril de 2002

A União Europeia lança um apelo instante para que seja dado às organizações médicas e humanitárias acesso
imediato à população palestina, tal como pedido pela Resolução 1405 votada esta noite pelo Conselho de
Segurança das Nações Unidas, que se disse preocupado com a "situação dramática" em que se encontra esta
população.

A União salienta a importância da iniciativa tomada pelo Secretário--Geral das Nações Unidas a fim de
reunir informações precisas sobre os factos ocorridos no campo de refugiados de Jenin, iniciativa apoiada
pelo Conselho de Segurança e acolhida favoravelmente pelas partes.
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A União Europeia insta todas as partes envolvidas a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para se encontrar
uma saída pacífica para o cerco da Igreja da Natividade, em Belém.

A União adverte contra toda e qualquer acção violenta perpetrada contra o Quartel--General da Autoridade
Palestiniana em Ramallah, que poderia pôr em perigo a integridade física do Presidente Arafat e das pessoas
presentes nesse local.

A União Europeia está disposta a contribuir para que se encontre uma solução jurídica para o problema das
pessoas detidas pela Autoridade Palestiniana que se encontram no complexo presidencial palestiniano.

A União Europeia reitera a necessidade de uma acção internacional concertada e sustentada para fazer
aplicar a declaração conjunta do Quarteto, de 10 de Abril, e, em particular, a necessidade da aplicação
imediata da Resolução 1402 do Conselho de Segurança, tal como exigido pela Resolução 1403.

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

ASSEMBLEIA PLENÁRIA
DE 20 E 21 DE MARÇO DE 2002

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

Os pareceres do CESE 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 reunião plenária de 20 e 21 de Março foi marcada pela participação de Loyola DE PALACIO,
Vice-presidente da Comissão Europeia e de Pedro SOLBES MIRA, membro da Comissão Europeia.

 1.PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL E DE
UMA POLÍTICA ECONÓMICA COMUM

•  As grandes orientações de políticas económicas dos Estados-Membros e da
União Europeia para 2002

  Relatora: U. KONITZER (Trabalhadores – D)
- 
- Referência: Parecer de iniciativa – CES 756/2002
 
- Pontos principais:
 
 A elaboração das orientações gerais da política económica para 2002 surge numa altura em que a

Convenção da Comunidade se reúne e em que a passagem para o euro decorreu com êxito.
 
 O êxito da União Monetária e o – até agora – fracasso da Comunidade em tirar proveito do seu

enorme potencial de emprego e de crescimento representam um desequilíbrio que obriga a uma nova
reflexão de base sobre os procedimentos e o conteúdo da política económica. De igual modo,
também o iminente alargamento da Comunidade torna urgente repensar os procedimentos de
coordenação político-económica. É com base neste diagnóstico que o parecer do CESE apresenta as
primeiras sugestões relacionadas com os procedimentos de coordenação, bem como com o conteúdo
da política económica.

 
- Contacto: Katarina LINDAHL
 (Tel.: 00 32 2 546 9254 – E-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 

http://www.cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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•  As políticas económicas dos países da zona euro
  Relator: L. NYBERG (Trabalhadores – S)
 
- Referência: Suplemento de parecer de iniciativa – CES 361/2002
 
- Pontos principais:
 
 O Comité quer assinalar alguns bons exemplos nacionais de cumprimento simultâneo dos requisitos

de equilíbrio orçamental, redução da dívida, taxa de inflação, crescimento e emprego. Além disso, a
política coerente que se persegue deveria aspirar também a reformar os regimes de pensões, a fim de
ter em conta o envelhecimento da população e o financiamento dos investimentos públicos em
domínios fundamentais, em conformidade com as conclusões da Cimeira de Lisboa.

 
- Contacto: Katarina LINDAHL
 (Tel.: 00 32 2 546 9254 – E-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 
•  Programa Estatístico Comunitário de 2003 a 2007
  Relatora: S. FLORIO (Trabalhadores – I)
 
- Referência: COM(2001) 683 final – 2001/0281 (COD) – CES 349/2002
- 
- Pontos principais:

 
 O Comité apela a um reforço da cooperação entre o Eurostat e os institutos nacionais de estatística,

incluindo os dos países candidatos, para melhorar a eficácia do sistema estatístico europeu. Convirá
melhorar o papel de coordenação do Eurostat, assegurando, deste modo, uma maior harmonização e
um sistema eficiente de comparabilidade dos dados.

 
 Com vista a garantir uma maior neutralidade dos dados estatísticos, o Comité considera ainda

fundamental que se acompanhe a actividade das agências privadas directa ou indirectamente ligadas
ao Sistema Estatístico Europeu.

 
 Pelo atrás exposto, entende que o esforço financeiro de apoio ao Eurostat deveria ser aumentado

mediante um maior envolvimento dos governos dos Estados-Membros e uma atitude coerente por
parte da Comissão.

 
- Contacto: Roberto PIETRASANTA
 (Tel.: 00 32 2 546 9313 – E-mail: Roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
 
 

 _______________
 

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:Roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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 2. ESPAÇO EUROPEU DE LIBERDADE, SEGURANÇA E JUSTIÇA
•  
•  A imigração, a integração e o papel da sociedade civil organizada
  Relator: L. PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – E)
  Co-relator: V. MELÍCIAS (Interesses Diversos – P)
 
- Referência: Parecer de iniciativa – CES 365/2002
 
- Pontos principais:
 O conceito de integração que o CESE propõe neste parecer define-se como "integração cívica" e

baseia-se, fundamentalmente, na progressiva equiparação dos imigrantes ao resto da população,
quanto a direitos (incluindo o acesso à nacionalidade, à cidadania e ao direito de voto) e deveres,
bem como o seu acesso a bens, serviços e canais de participação cívica em condições de plena
igualdade de oportunidades e de tratamento.

 
 A Comissão Europeia deverá tomar a iniciativa de elaborar um amplo programa-quadro Comunitário

para promover a integração social dos imigrantes e refugiados no seu âmbito.
 
 A sociedade civil pode desempenhar um papel muito importante com os seus diversos elementos,

entre os quais o Comité Económico e Social Europeu – por excelência o órgão representativo da
sociedade civil organizada – o qual prevê realizar em 2002, conjuntamente com a Comissão, uma
conferência sobre a imigração e a integração social, a fim de consolidar esse seu papel.

 
- Contacto: Pierluigi BROMBO
 (Tel.: 00 32 2 546 9718 – E-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
 
•  Critérios e mecanismos – pedidos de asilo
  Relator: S. SHARMA (Interesses Diversos – UK)
 
- Referência: COM(2001) 447 final – CES 352/2002
 
- Pontos principais:
 
 O Comité conclui que o regulamento proposto introduz no direito comunitário os principais traços de

uma Convenção de Dublin muito imperfeita. Mesmo após os melhoramentos propostos pela
Comissão, não disporemos de um regulamento claro, funcional, eficaz, equitativo e humano.

 
 O Comité admite contudo que, neste momento, a adopção do regulamento poderá constituir um

imperativo político. Assinala, pois, o facto de se dar maior ênfase ao princípio da responsabilidade
de um Estado-Membro pelas pessoas que entram ilegalmente no seu território ou nele residem em
situação irregular por um período de tempo considerável. Apraz-lhe igualmente que se atribua maior
importância à unidade familiar, embora se fique ainda muito aquém das propostas da Comissão
sobre reunificação familiar. O CESE saúda o estabelecimento de prazos de procedimento muito mais
breves, esperando que tal medida permita um tratamento mais célere dos pedidos de asilo.

 
 – Contacto: Susanne JOHANSSON
 (Tel.: 00 32 2 546 9619 – E-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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•  Indemnização das vítimas da criminalidade
  Relator: V. MELÍCIAS (Interesses Diversos – P)
 
- Referência: COM(2001) 536 final – CES 353/2002
 
- Pontos principais:
 
 Tendo em vista, no contexto da problemática geral analisada, sobretudo a essencialidade de

responder de forma cabal às questões colocadas pelo tratamento da situação da vítima transfronteiras
pensa-se que para evitar as dificuldades levantadas há que apostar no nível comum mais exigente de
resposta, criando graus de desenvolvimento sucessivo e níveis diferentes de posição de partida com
correcções progressivamente normalizadoras.

 
 Há que privilegiar o princípio da solidariedade e da inexistência de diferenças de tratamento dos

cidadãos no espaço comum. A adopção de uma norma de referência máxima deve acabar por ser,
para os EM, o alcançar do mínimo denominador comum. Para isso, as metas de desenvolvimento
progressivo devem ser definidas em termos de conteúdo e em termos do tempo necessário para
serem alcançadas, como devem ser criadas formas de censura para os que não cumpram o
compromisso assumido.

 
 A ideia de um princípio de complementaridade como o que foi avançado poderá ter dificuldades de

sustentação, face à dificuldade de não serem critérios legais objectivos, mas princípios de equidade,
a base da generalidade das decisões de indemnização pelo estado, o que pode levantar questões de
dupla apreciação. É um mero elemento de discussão, como o é a possibilidade de encontrar a
complementaridade no uso de um fundo europeu, em que, por força das respectivas contribuições, os
Estados convergiriam para o respeitar da norma e do nível de indemnização consensual.

 
 – Contacto: Susanne JOHANSSON
 (Tel.: 00 32 2 546 9619 – E-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 
•  Cuidados paliativos – exemplo de actividade de voluntariado na Europa
  Relatora: S. ZU EULENBURG (Interesses Diversos – D)
 
 – Referência: Parecer de iniciativa – CES 350/2002
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 – Pontos principais:
 
 O parecer centra-se nos cuidados paliativos para ilustrar, a título de exemplo, o trabalho concreto dos

voluntários, bem como as condições-quadro necessárias para que possa ser levado a cabo. O
voluntariado é uma característica essencial da solidariedade social e da democracia participativa.
Caracteriza-se pela gratuitidade e criatividade, mas também pelo carácter obrigatório e pessoal da
actividade. Com base na análise do voluntariado e das experiências na área dos cuidados paliativos, é
conveniente reflectir sobre a forma como a sociedade pode incentivar selectivamente o voluntariado.

 
 O Comité apresenta, a este propósito, as seguintes sugestões: 1) a política a favor do voluntariado

deve promover o empenhamento voluntário e favorecer o diálogo entre as associações de apoio ao
voluntariado, as autoridades e as demais instituições sociais; 2) devem ser instituídos fóruns e/ou
bolsas de intercâmbio, com informações pormenorizadas sobre as múltiplas possibilidades e
domínios de actividade do voluntariado, ao nível regional, nacional e europeu; 3) devem ser
facultadas as condições financeiras e humanas necessárias à qualificação, à formação contínua e
aperfeiçoamento, bem como à supervisão dos voluntários durante o desempenho da actividade;
4) devem ser estudadas as condições básicas do trabalho de prestação de voluntariado; 5) a
continuidade da organização, da administração e da concepção de base do empenhamento voluntário
deve ser garantida através de um número mínimo de profissionais; 6) os riscos para a integridade
física e a vida dos voluntários devem estar cobertos por um seguro estabelecido por lei que dê
garantias de subsistência aos voluntários e suas famílias.

 
 – Contacto: Susanne JOHANSSON
 (Tel.: 00 32 2 546 9619 – E-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 

 _______________
 
 
 3. ESTRATÉGIA DE LISBOA
 
•  Responsabilidade social das empresas (Livro Verde)

  Relator: R. HORNUNG-DRAUS (Empregadores – D)
  Co-relatora: U. ENGELEN-KEFER (Trabalhadores – D)
  Co-relator: J. HOFFELT (Interesses Diversos – B)

 
- Referência: COM(2001) 366 final – CES 355/2002
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- Pontos principais:

 
 A responsabilidade social a par do êxito económico contribui para a sustentabilidade de uma

empresa, pelo que é necessário ver aquela como um empreendimento a longo prazo, como
investimento estratégico.

 
 A responsabilidade social das empresas abrange também, além da criação e preservação de postos de

trabalho, o desenvolvimento de melhores postos de trabalho, com suficiente protecção laboral e
sanitária, o respeito pelas exigências específicas das pessoas com deficiência e a promoção de uma
cultura de aprendizagem ao longo de toda a vida. Uma actuação socialmente responsável significa,
para as empresas, a aplicação resoluta das regras sociais vigentes e a promoção de um espírito de
parceria. E passa igualmente pelo desenvolvimento das relações laborais e pelo fomento da
negociação e da participação dos trabalhadores. Os princípios da responsabilidade social a nível
mundial estão muitas vezes consignados nas convenções da OIT.

 
 O CESE atribui especial importância ao princípio do carácter facultativo das medidas em matéria de

responsabilidade social. O estabelecimento de um quadro vinculativo circunstanciado a nível
europeu não seria, por consequência, apropriado. Com normas uniformes e circunstanciadas em
matéria de responsabilidade social, corre-se o risco de "espartilhar" as empresas, sobretudo as PME e
as empresas da economia social. As empresas devem ter a possibilidade de desenvolver soluções
sectoriais "por medida" e particularmente eficazes, orientadas em função da sua situação específica.
A definição, por acordo entre os parceiros sociais, de princípios europeus de carácter geral poderia
contribuir para que tivessem maior difusão as medidas em matéria de responsabilidade social que
muitas empresas já adoptaram. O CESE aprecia, assim, expressamente que os parceiros sociais
aprofundem determinados aspectos da responsabilidade social das empresas, como, por exemplo, no
domínio da saúde e da protecção do trabalho ou da promoção da igualdade de oportunidades. O
contexto específico da responsabilidade social a nível da EU poderia ser definido no âmbito de
iniciativas comuns e acordos voluntários entre os parceiros sociais, como já ocorreu, por exemplo,
no sector têxtil. Promovendo a parceria entre os actores centrais da responsabilidade social das
empresas, poderia a Comissão incentivar a transparência, a coerência e as boas práticas neste
domínio.

 
 A responsabilidade social das empresas comporta elementos qualitativos e quantitativos, dependendo

de cada sector e empresa, pelo que também o acompanhamento e a avaliação têm de ser
diferenciados.

 
 O CESE considera particularmente importante que se invista no desenvolvimento do sentido cívico.

As empresas podem melhorar as condições para o empenhamento dos cidadãos, atribuir prémios
pelo empenhamento socialmente responsável e criar incentivos para permitir que os trabalhadores se
empenhem a nível social.

 
- Contacto: Alan HICK
 (Tel.: 00 32 2 546.93.02 –  E-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 

 _______________
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 4. GOVERNAÇÃO EUROPEIA
•  
•  A governação europeia – Livro Branco
  Relatora: U. ENGELEN-KEFER (Trabalhadores – D)
  Co-relatora: I. PARI (Empregadores – EL)

 
- Referência: COM(2001) 428 final – CES 357/2002
- 
- Pontos principais:
 
 Este parecer de iniciativa representa o contributo do Comité para a elaboração do Livro Branco e

surge no seguimento do parecer que o Comité adoptou em 25 de Abril de 2001 sobre "A sociedade
civil organizada e a governação europeia" que constituía o seu contributo para a preparação do
referido Livro Branco.

 
 As considerações e propostas do Comité inscrevem-se numa dupla perspectiva:

 
•  por um lado, estabelecer novas sinergias entre os órgãos e instituições da UE e no quadro da

melhoria da governação e,
•  por outro, desenvolver o papel do Comité como intermediário fundamental entre as instituições

da UE e a sociedade civil organizada.
 
- Contacto: Patrick FEVE
 (Tel.: 00 32 2 546 9616 – E-mail: patrick.feve@esc.eu.int)
 
 

 _______________
 
 
 5. AGRICULTURA

 
•  O futuro da PAC

 Relator: L. RIBBE (Interesses Diversos – D)
 
- Referência: Parecer de iniciativa que inclui também duas consultas do Parlamento Europeu:

"Desenvolvimento rural no quadro da Agenda 2002" – refª. T07301
"Situação transitória da reforma da COM quanto à Agenda 2000 – refª. T07464 – CES 362/2002
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- Pontos principais:

 
 Este parecer de iniciativa sobre o tema "O futuro da PAC" vem dar resposta às consultas efectuadas

pelo PE a propósito da avaliação intercalar da PAC no âmbito da Agenda. Fruto de um intenso
diálogo entre ambientalistas, agricultores e consumidores, mas também objecto de uma audição
em Londres, este documento avança com uma série de sugestões inovadoras.

 
 Após uma prolongada incursão histórica e uma ampla análise das alternâncias da PAC, o CESE

aprofunda o conceito de "agricultura multifuncional" e salienta que, neste contexto, os agricultores
europeus devem prestar serviços suplementares (qualidade dos alimentos, protecção do ambiente,
bem-estar dos animais). A compensação, sob a forma de ajudas directas, para estes serviços
suplementares poderá constituir a base socialmente aceite para medidas compensatórias destinadas à
agricultura europeia.

 
 O CESE solicita à Comissão que considere, no futuro: a) a possibilidade de um sistema a vários

níveis, que, entre outros aspectos, preste ajudas directas aos agricultores que produzam em
conformidade com normas ambientais harmonizadas, estabelecidas a nível europeu; b) a
possibilidade de enriquecer o 1º pilar da PAC com novas formas de ajudas que permitam a cada
Estado-Membro reforçar as ajudas atribuídas às explorações agrícolas que aceitem empreender
esforços suplementares em matéria de qualidade, protecção do ambiente e postos de trabalho.

 
 O Comité solicita à Comissão que investigue a possibilidade de atribuir ajudas directas sob a forma

de um prémio único por hectare a todos os agricultores que pratiquem uma agricultura
multifuncional. O CESE salienta que, para um desenvolvimento rural global positivo, também
importará aplicar adequadamente as medidas dos fundos estruturais.

 
 O Comité considera essencial que sejam realizados estudos sobre o impacto da abolição das quotas

do leite e de outros sistemas de quotas nas economias regionais.
 

- Contacto: Eleonora DI NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 9454 – E-mail: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)

 
 

 _______________
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 6. PROTECÇÃO DOS CONSUMIDORES / AMBIENTE

 
•  OGM/Rastreabilidade dos alimentos para consumo humano e animal
  Relator-geral: J. ESPUNY MOYANO (Empregadores – E)
 
- Referência: COM(2001) 182 final – 2001/0180 (COD) – CES 358/2002
 
- Pontos principais:
 
 A utilização dos OGM suscitou um grande debate na sociedade, no qual foram frequentemente

adoptadas posições extremistas e amiúde desprovidas de fundamentos científicos sérios. Por isso, o
CESE recomenda à Comissão que realize uma campanha de informação pública para tornar
conhecidas as vantagens e os riscos que a utilização dos OGM acarreta quer para a alimentação
humana e animal quer para o ambiente. É essencial que sejam organismos independentes a
produzirem informação que permita aos consumidores decidirem com conhecimento de causa sobre
os alimentos que consomem, inclusivamente do ponto de vista ambiental e ético, e sobre as
tecnologias usadas na produção desses alimentos.

 
 O regulamento proposto com vista à rotulagem e rastreabilidade, em todas as fases da cadeia

alimentar, dos produtos que contêm ou são constituídos por OGM tem em conta o princípio da
precaução e aumenta a transparência enquanto pré-requisito para a liberdade de escolha do
consumidor.

 
 No entanto, no caso dos alimentos para consumo humano e animal nos quais já não se encontre

presente material geneticamente modificado, muito embora tenha sido utilizado, as obrigações de
rastreabilidade e de rotulagem são dificilmente comprováveis, o que pode dar azo a práticas desleais
e a fraude. Devem ser previstos recursos financeiros adequados, tanto comunitários como nacionais,
para garantir os efectivos controlo e aplicação da legislação proposta, de modo a evitar desviar
recursos da sua função fundamental de controlar a segurança dos alimentos destinados ao consumo
humano e ao consumo animal. O Comité salienta que os custos da nova tecnologia devem ser
suportados pelos produtores de produtos obtidos de OGM, em vez de serem suportados pelos
produtos tradicionais através da rotulagem "sem OGM". Os governos nacionais europeus e os órgãos
políticos da União Europeia deverão velar pela aplicação, também a nível internacional, de
exigências mais severas em matéria de protecção das pessoas e do ambiente.

 
 É inaceitável, segundo o Comité, que não seja clarificada a questão da responsabilidade dos OGM

nem nesta proposta, nem na proposta de directiva sobre responsabilidade ambiental.
 
- Contacto: Johannes KIND
 (Tel.: 00 32 2 546 9111 – E-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
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•  Defesa do consumidor

  Relatora: A. DAVISON (Interesses Diversos – UK)
 

- Referência: COM(2001) 531 final – CES 344/2002
 

- Pontos principais:
 
 O Comité congratula-se com a iniciativa da Comissão que responde, em parte, às propostas do CESE

de simplificação da legislação e de maior empenho na defesa do consumidor1.
 

 O Comité tem analisado as opções de auto-regulação e co-regulação e considera que uma exigência
geral de práticas comerciais leais proporcionaria uma base para uma abordagem mais flexível dos
pormenores da defesa do consumidor neste domínio, embora não para o direito dos contratos.

 
 Contudo, o Comité gostaria de salientar que não é possível avaliar plenamente a proposta de

directiva-quadro e de uma cláusula geral com base no Livro Verde. Em particular, são necessários
mais pormenores sobre os mecanismos a criar para garantir a aplicação unificada e condições
equitativas em toda a UE. O Comité propõe que se recorra ao artigo 153º. Refere igualmente uma
falta de investigação comunitária coordenada dos assuntos dos consumidores e solicita que o novo
programa-quadro de investigação resolva esta situação.

 
 A cláusula geral deve ser completada com um conjunto de definições e práticas consideradas

desleais.
 

 Deve ser também incluída uma lista "cinzenta" de práticas que exigem vigilância, na medida em que
podem envolver práticas desleais em determinadas circunstâncias bem definidas e precisas. Devem
ser elaboradas orientações.

 
 A Comissão deve considerar a possibilidade do estabelecimento de normas comunitárias mínimas de

execução, baseadas em princípios fundamentais, como a eficácia e a independência, e por ela
verificadas. A Comissão deve estabelecer também uma avaliação periódica dos sistemas de
co-regulação e auto-regulação, de dois em dois ou três em três anos, seguida de elaboração de um
relatório sobre as experiências de auto-regulação dos Estados-Membros, sugerindo melhorias.

 
 A Comissão deve considerar a possibilidade de estabelecer uma tabela de classificação para a

aplicação da legislação de consumo, semelhante à da D-G Market para o mercado único.
 
 É também necessário desenvolver a educação dos consumidores europeus, por forma a que os

próprios consumidores actuem no sentido de garantir os seus direitos. O Comité lamenta que a
Comissão tenda a limitar o conceito de "defesa do consumidor" apenas aos "interesses económicos".

 
- Contacto: João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 9254 – E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

 _______________
 

                                                     
 
1

 Parecer do CES sobre a Simplificação, JO C 48, de 21.2.2002.
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 7.         MERCADO INTERNO
 
•  O acesso das PME a um estatuto de direito europeu

  Relator: H. MALOSSE (Empregadores – F)
 
- Referência: Parecer de iniciativa – CES 363/2002
 
- Pontos principais:

 
 Com este seu parecer de iniciativa, o Comité apela para a introdução de um estatuto europeu

simplificado para as PME, complementar da Sociedade Europeia (SE).
 

 A análise das necessidades confirma a pertinência de um projecto de sociedade europeia para as
PME. Objectivo prioritário terá de ser garantir um estatuto europeu às PME, a fim de assegurar a
igualdade de tratamento entre elas e empresas de maiores dimensões – em princípio, mais conformes
com o estatuto de SE –, e de lhes propor um "rótulo europeu", de forma a facilitar o exercício da sua
actividade no mercado interno.

 
 Para que o novo estatuto se torne atractivo para as empresas, há que excluir o perigo de múltipla

tributação e proporcionar grande flexibilidade jurídica, bem como ainda conceder facilidades em
matéria de formalidades de constituição, de aconselhamento e de apoio às parcerias entre empresas.

 
 O Comité salienta que este projecto deve ser visto na perspectiva das conclusões do Conselho

Europeu de Lisboa, que insistiam no aumento da competitividade europeia, no incentivo à iniciativa
empresarial e na criação de novas actividades e de novos postos de trabalho. Simultaneamente,
aponta também para a necessidade de promover o envolvimento dos trabalhadores à escala europeia,
factor de êxito da integração.

 
- Contacto: Birgit FULAR
 (Tel.: 00 32 2 546 9044 – E-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
 
 
•  Simplificação

  Relator: K. WALKER (Empregadores – UK)
 
- Referência: Parecer exploratório: COM(2001) 726 final – CES 364/2002
 
- Pontos principais:
 
 O Comité aprova a maioria das iniciativas previstas na Comunicação da Comissão, concorda com a

necessidade de inculcar novos hábitos e métodos de trabalho e desenvolver uma nova cultura
administrativa e política e é favorável à intenção da Comissão de reduzir 25% do volume dos textos
em vigor no termo do seu actual mandato, prevendo que essa medida se traduza num aumento
proporcional da respectiva qualidade.
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 O Comité aplaude o compromisso da Comissão de reforçar e intensificar o processo de consulta,

reitera a sua aprovação prévia do plano da Comissão de promover o recurso à co-regulação e
concorda com a Comissão quanto à necessidade de os Estados-Membros se comprometerem a
transpor os actos comunitários para a sua própria legislação fielmente e dentro dos prazos previstos.

 
 O Comité vinca a importância da introdução de uma análise do impacto regulamentar como parte de

um processo integrado de apoio à decisão, a nível europeu e dos Estados-Membros, considerando
ainda que o Conselho deveria criar um serviço europeu de avaliação regulamentar e que os
Estados-Membros deveriam fazer o mesmo na sua ordem interna.

 
 Como contributo para a conclusão, em Junho de 2002, de um plano de acção para melhorar e

simplificar o ambiente regulamentar, o parecer apresenta o seu próprio plano, composto de 59 pontos
específicos, que dirige não só ao CES, mas também à Comissão, ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité das Regiões e aos Estados-Membros.

 
- Contacto: Jakob ANDERSEN
 (Tel.: 00 32 2 546 9258– E-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 
•  Emissões dos veículos a motor

  Relator: S. COLOMBO (Trabalhadores – I)
 

- Referência: COM(2001) 543 final – 2001/0255 COD –CES 345/2002
 

- Contacto: João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 9254 – E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int

 
 _______________

 

 8.         TRANSPORTES
•  
•  Revisão-reorientação/Redes Transeuropeias

•  Apoio financeiro/Redes Transeuropeias
  Relator: J. KLEEMANN (Empregadores – A)
 

- Referências: COM(2001) 544 final – 2001/0229 (COD) – CES 360/2002
 COM(2001) 545 final – 2001/0226 (COD) – CES 347/2002

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


INFORMAÇÕES GERAIS 77

Boletim 13.05.2002 - PT - PE 313.430

 
- Pontos principais:
 
 O Comité apoia e subscreve a opinião da Comissão de que as orientações para as redes

transeuropeias devem ser mais fortemente concentradas e racionalizadas para permitir investimentos
nas zonas mais problemáticas. Saúda a opção da Comissão de concentrar os trabalhos na eliminação
dos pontos de estrangulamento existentes nos grandes eixos de tráfego e de apenas executar um
número reduzido de novos projectos. Ainda segundo ele, há que contar com a continuação do forte
crescimento do tráfego de passageiros e mercadorias, o qual terá especialmente de ser amparado por
maiores investimentos específicos no transporte ferroviário e marítimo.

 
 O Comité salienta também a importância da combinação e articulação dos modos de transporte e

aponta para a crescente importância dos sistemas inteligentes de gestão do tráfego. A seu ver, as
ligações com os países candidatos não têm, de forma geral, recebido a atenção que merecem. Em
qualquer projecto há que considerar uma série de aspectos, como, por exemplo, económicos, de
legislação ambiental, de legislação em matéria de ordenamento do território e afectação de terrenos e
de sustentabilidade. Por último, o Comité apoia o aumento da taxa mínima de financiamento
comunitário de 10 para 20% no caso de projectos que contribuam significativamente para alcançar
os objectivos das redes transeuropeias.

 
- Contacto: Siegfried JANTSCHER
 (Tel.: 00 32 2 546 8287 – E-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
•  
•  Faixas horárias/Atribuição 2002-2003
  Relator: B. TOSH (Empregadores – UK)
 
- Referência: COM(2002) 7 final – 2002/0013 (COD) – CES 359/2002
 
- Contacto: Luís LOBO
 (Tel.: 00 32 2 546 9717 – E-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 
•  Faixas horárias

  Relator: B. TOSH (Empregadores – UK)
 
- Referências: COM(2001) 335 final – 2001/0140 (COD) – CES 346/2002
 
- Contacto: Luís LOBO
 (Tel.: 00 32 2 546 9717 – E-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Regras/Ruído aeroportos

  Relator: B. GREEN (Empregadores – DK)
 

- Referência: COM(2001) 695 final – 2001/0282 (COD) – CES 348/2002
 

- Contacto: Luís LOBO
 (Tel.: 00 32 2 546 9717 – E-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 

 _______________
 
 
 9. RELAÇÕES EXTERNAS
 
•  Parceria estratégica UE-Rússia: Próximas etapas
  Relator: F. HAMRO-DROTZ (Empregadores – FI)
 
- Referência: Parecer de iniciativa – CES 354/2002
 
- Pontos principais:
 
 Neste parecer, o CESE insiste nas seguintes recomendações com vista a uma parceria viável: haverá

que tirar partido da experiência dos actores organizados da sociedade civil, envolvendo-os na
cooperação UE-Rússia; haverá que alicerçar a parceria na sociedade, promovendo a informação e o
debate públicos; haverá que apoiar os esforços da Rússia para continuar a melhorar o quadro e o
diálogo institucionais, bem como os esforços das organizações da sociedade civil russa para reforçar
o seu contributo. Assim:

 
 O Conselho de Cooperação deveria criar um fórum consultivo permanente, formado pelas principais
forças da sociedade civil organizada. A tarefa deste fórum seria aconselhar os organismos de
cooperação a diferentes níveis;

 
 A UE deveria lançar acções para fazer cumprir a obrigação de informação do público sobre a
parceria UE-Rússia e dar visibilidade a essa mesma parceria. Nesses esforços deveriam empenhar-se
os Estados-Membros, o Parlamento Europeu, as delegações da UE, os meios de comunicação social
e as organizações da sociedade civil;
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 A dimensão setentrional da UE devia ser resolutamente concretizada e desenvolvida ao longo dos
próximos anos, já que é um instrumento útil para melhorar as relações UE-Rússia;

 
 O CESE declara a sua prontidão para participar e prestar assistência nas futuras acções da UE
destinadas a lograr uma dinâmica parceria UE-Rússia. Há que melhorar as relações entre as
sociedades civis russa e europeia. O CESE tenciona, pois, explorar vias adequadas de estabelecer e
incentivar contactos e formas de diálogo regulares com os principais actores da sociedade civil russa.

 
- Contacto: Ellen DURST

(Tel.: 00 32 2 546 9845 – E-mail: ellen.durst@esc.eu.int)

_______________

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
mailto:ellen.durst@cese.europa.eu




ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 81

Boletim 13.05.2002 - PT - PE 313.430

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: 65
Type: http:

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 81
Type: http:

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