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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:

12/2002 Legionela.

13/2002 Acesso excepcional dos "estagiários" aos edificios do Parlamento Europeu em
Bruxelas durante as férias parlamentares (Julho-Agosto de 2002).

15/2002 Member's car service during the part-session of July 2002.

16/2002 Medidas adoptadas com vista ao combate da presença da bactéria legionela no
sistema de água quente da Torre do Edifício LOW, em Estrasburgo.

17/2002 Legionella situation in the LOW building.

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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PERGUNTAS ESCRITAS                                                                        (Situação em 20.06.2002)

Autor Objecto N°

Anne Ferreira Definição do estatuto de agente imobiliário europeu P-1519/02

Ioannis Marinos Inclusão de Chipre nas notas de euro P-1520/02

Ioannis Averoff Efeitos ambientais na construção de centrais
hidroeléctricas na região do Epiro

P-1521/02

Ioannis Marinos Os acidentes rodoviários na Grécia E-1522/02

John McCartin Auto-suficiência da UE em carne de bovino E-1523/02

John McCartin Importação de carne de bovino na UE E-1524/02

Salvador Garriga Polledo Campanha de informação da União Europeia para
introduzir o euro no Reino Unido, na Suécia e na
Dinamarca

E-1525/02

Salvador Garriga Polledo Regulamentação dos estudos de línguas estrangeiras E-1526/02

Salvador Garriga Polledo Proibição de remunerar as contas correntes em França E-1527/02

Jorge Hernández Mollar Medidas contra o síndroma da classe económica E-1528/02

Jorge Hernández Mollar Acções destinadas a evitar o abandono do espaço rural E-1529/02

Jorge Hernández Mollar Fomento do estudo da Física entre os jovens E-1530/02

Robert Goebbels Gestão levada a efeito pela Comissão dos seus
conselheiros

E-1531/02

Giovanni Pittella Lei do Land de Hessen  contra o bilinguismo E-1532/02

Giovanni Pittella Lei do Land de Hessen  contra o bilinguismo E-1533/02

Gunilla Carlsson Tributação das empresas na Estónia E-1534/02

Reimer Böge Febre aftosa na Coreia do Sul P-1535/02

Paulo Casaca Intervenção da Comissão em favor do Cartel europeu da
refinação de açúcar

P-1536/02

Markus Ferber Verificação do respeito pelas disposições relativas à
identificação da carne de bovino

E-1537/02

Karl-Heinz Florenz Aplicação da Directiva 1999/44/CE relativa a certos
aspectos da venda de bens de consumo e das garantias a
ela relativas ao direito nacional

E-1538/02

Glenys Kinnock Importações ilegais de madeiras E-1539/02

Daniel Hannan Comissários que fazem discursos políticos partidários nas
campanhas de eleições nacionais

E-1540/02
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Joke Swiebel e Michael Cashman ILGA Internacional e o seu estatuto consultivo na
ECOSOC, posição da Espanha

E-1541/02

Paulo Casaca Discriminação das regiões ultraperiféricas pelo programa
POSEIMA

E-1542/02

Paulo Casaca Discriminação da refinaria dos Açores promovida pela
Comissão Europeia

E-1543/02

Albert Maat Febre aftosa na Coreia do Sul P-1544/02

María Sornosa Martínez Financiamento comunitário da linha de comboio de alta
velocidade Madrid-Valência

P-1545/02

Wolfgang Ilgenfritz Representação da Comissão Europeia em Viena E-1546/02

Brigitte Langenhagen Captura incidental de mamíferos marinhos, especialmente
golfinhos

E-1547/02

Brigitte Langenhagen Tacógrafo digital E-1548/02

María Sornosa Martínez Repercussões do transvase Júcar-Vinalopó no Parque
Natural da Albufeira de Valência

E-1549/02

María Sornosa Martínez Repercussões do transvase Júcar-Vinalopó (Comunidade
de Valência) para as zonas LIC e ZEPA

E-1550/02

Roberta Angelilli Incentivos à família e à maternidade E-1551/02

Roberta Angelilli Defesa da produção musical italiana E-1552/02

Roberta Angelilli Imposição fiscal sobre os CD de música E-1553/02

Bob van den Bos Ajuda da UE à Palestina E-1554/02

Bob van den Bos Ajuda da UE à Palestina E-1555/02

Pernille Frahm Patenteabilidade dos inventos que implicam programas de
computador

P-1556/02

Eija-Riitta Korhola Valorização da escória de siderurgia P-1557/02

Pergunta anulada P-1558/02

Torben Lund Capturas não intencionais de marsuínos E-1559/02

Klaus-Heiner Lehne Política da Comissão Europeia em relação à China E-1560/02

Richard Corbett Relação entre Alto Representante e Comissão E-1561/02

Richard Corbett Os custos da não-Europa E-1562/02

Richard Corbett Pescas E-1563/02

Olivier Dupuis Situação na Mongólia Meridional E-1564/02

Maurizio Turco Síria E-1565/02
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Freddy Blak Conflito de interesses na DG Transportes P-1566/02

Christa Randzio-Plath Concorrência/Auditoria financeira P-1567/02

Lucio Manisco A UE e o perigo de uma guerra entre a Índia e o Paquistão P-1568/02

Pergunta anulada E-1569/02

Elisabeth Schroedter Danos causados por obras na zona de conservação
(Directiva habitats) do Elba na Saxónia-Anhalt

E-1570/02

Rolf Linkohr Directiva que estabelece um quadro de acção comunitária
no domínio da política da água

E-1571/02

Reimer Böge Autorização de produtos terapêuticos alternativos na
medicina veterinária

E-1572/02

Reinhard Rack Trasladação de defuntos na Comunidade Europeia E-1573/02

Fernando Fernández Martín Racismo entre europeus E-1574/02

Laura González Álvarez Emissões, em Espanha, de óxidos de nitrogénio
provenientes de instalações de combustão "existentes"

E-1575/02

Brice Hortefeux Violência doméstica E-1576/02

Brice Hortefeux Redefinição da PAC E-1577/02

Astrid Lulling Acompanhamento da situação da apicultura na União
Europeia

E-1578/02

Lucio Manisco A UE e o perigo de guerra entre a Índia e o Paquistão E-1579/02

Jan Mulder e Maria Sanders-ten
Holte

Restrições aplicáveis em França aos cavalos de
competição estrangeiros

E-1580/02

Roger Helmer Criação do Euro-CIA P-1581/02

Michael Cashman Acordos de Associação da UE P-1582/02

Gerhard Schmid Reconhecimento de actos notariais alemães em Espanha E-1583/02

Glyn Ford Serviços de ambulância E-1584/02

Caroline Jackson Dioxinas E-1585/02

Mario Borghezio Exposição do crucifixo em todos serviços públicos das
instituições europeias

E-1586/02

Glyn Ford Responsabilidade das transportadoras aéreas E-1587/02

Glyn Ford Responsabilidade das transportadoras aéreas E-1588/02

Glyn Ford Responsabilidade das transportadoras aéreas E-1589/02

Glyn Ford Responsabilidade das transportadoras aéreas E-1590/02
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Glyn Ford Responsabilidade das transportadoras aéreas E-1591/02

Glyn Ford Responsabilidade das transportadoras aéreas E-1592/02

Glyn Ford Responsabilidade das transportadoras aéreas E-1593/02

Glyn Ford Responsabilidade das transportadoras aéreas E-1594/02

Glyn Ford Racismo e xenofobia E-1595/02

John Purvis Critérios de segurança para os reactores nucleares E-1596/02

Béatrice Patrie Guia de interpretação da Directiva "Aves Selvagens" E-1597/02

Helena Torres Marques Impostos sobre a compra de automóveis E-1598/02

Pergunta anulada P-1599/02

Rosa Miguélez Ramos Desequilíbrios na província de Teruel (Espanha) P-1600/02

Alexander Radwan Ajuda concedida à Universidade de Oradea, na Roménia E-1601/02

Pergunta anulada E-1602/02

Avril Doyle Projecto de financiamento de um protótipo de capacete
para equitação (L-TC158 WG 5) da DG Enterprise

E-1603/02

Chris Davies Península de Akamas em Chipre E-1604/02

Chris Davies Jim Currie e a reforma do Estatuto dos funcionários E-1605/02

Chris Davies Morte de golfinhos E-1606/02

Chris Davies Caxemira E-1607/02

Erik Meijer Recusa da Garantia Hipotecária Nacional a alguns
residentes nos Países Baixos nacionais de outro Estado-
Membro da UE ou do EEE

E-1608/02

Erik Meijer Acordo entre os governos nacionais sobre a aceitação de
ajudas estatais ilegais concedidas a empresas que
consomem produtos de gás natural cujo preço está a
aumentar

E-1609/02

Samuli Pohjamo Pagamentos ao abrigo dos Fundos Estruturais P-1610/02

Pernille Frahm Auxílios estatais à agricultura E-1611/02

Konstantinos Hatzidakis Novo quadro jurídico para o apoio técnico no âmbito do
3º QCA

E-1612/02

Avril Doyle Medicamentos tradicionais à base de plantas E-1613/02

Chris Davies Directiva 2000/53/CE relativa aos veículos em fim de vida E-1614/02

Christopher Beazley Pedido de indemnização da "Hunting Technical Services"
pela cessação do projecto 7-ACP UN 1012 - Oban Hills
Programme

E-1615/02
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Paulo Casaca Degradação da língua portuguesa nos documentos da
Comissão

E-1616/02

Luigi Vinci "Terceiro satélite" do aeroporto de Malpensa
(Milão/Itália)

E-1617/02

Gabriele Stauner Insuficiências no sistema contabilístico da Comissão E-1618/02

Stavros Xarchakos Implementação do 3º QCA na Grécia E-1619/02

Charles Tannock Regra de ouro do Chanceler do Tesouro Gordon Brown E-1620/02

Charles Tannock Interpretação do Pacto de Crescimento e Estabilidade E-1621/02

Glenys Kinnock Ronda de negociações da OMC E-1622/02

Fernando Fernández Martín Câmaras de Comércio no México E-1623/02

Fernando Fernández Martín Câmaras de Comércio no Mercosul E-1624/02

Fernando Fernández Martín Câmaras de Comércio na América Latina E-1625/02

Fernando Fernández Martín Câmaras de Comércio no Chile E-1626/02

Ursula Schleicher Directiva relativa à eliminação dos óleos usados P-1627/02

Minerva Malliori Substância tóxica em alimentos P-1628/02

Paul Rübig Dever de notificação da entrega do balanço por parte das
PME

E-1629/02

Stavros Xarchakos Fogo posto numa igreja na Alemanha E-1630/02

Theresa Villiers IVA e serviços financeiros E-1631/02

Richard Corbett Malta E-1632/02

Cristiana Muscardini Jogos de vídeo violentos E-1633/02

Hiltrud Breyer Rodeo na Europa E-1634/02

Stavros Xarchakos Segurança dos alimentos na Grécia E-1635/02

Richard Corbett Democracia em Singapura E-1636/02

Riitta Myller Acordos de não concorrência e livre circulação E-1637/02

Bart Staes Posição do Comissário Busquin sobre concorrência fiscal
no mercado único europeu

E-1638/02

Dorette Corbey Febre aftosa na Coreia do Sul E-1639/02

Alexander de Roo Considerável quota de mercado da Liberty Media na
sequência da eventual aquisição da Casema, nos Países
Baixos

E-1640/02

Emmanouil Bakopoulos Deterioração das relações entre a Índia e o Paquistão P-1641/02
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Bernd Lange Reutilização de óleos usados P-1642/02

Hans-Peter Martin O Alto Adige e o alargamento da UE P-1643/02

Gabriele Stauner Cálculo errado das contribuições dos Estados-Membros P-1644/02

Roberta Angelilli Casino de la Valée de Saint Vincent P-1645/02

Elly Plooij-van Gorsel Norma MHP para a televisão digital P-1646/02

Jan Mulder Avaliação dos fundos destinados à crise da febre aftosa P-1647/02

Christopher Huhne A Via Báltica P-1648/02

Gabriele Stauner EUROSTAT: dados incorrectos fornecidos pela empresa
Eurogramme

E-1649/02

Christopher Huhne Snus e cigarros E-1650/02

Daniel Hannan Bilhetes a título gracioso E-1651/02

Ioannis Marinos Previsão dos sismos E-1652/02

Antonios Trakatellis Poluição atmosférica na fronteira entre a Grécia e a
FYROM

E-1653/02

Ioannis Souladakis Apoio aos pequenos aeroportos da União Europeia E-1654/02

Ioannis Souladakis Apoio aos pequenos aeroportos da União Europeia E-1655/02

Ioannis Souladakis Financiamento de programas de infra-estruturas CARDS E-1656/02

Ioannis Souladakis Financiamento de programas de infra-estruturas no âmbito
do programa CARDS

E-1657/02

Emmanouil Bakopoulos Cães vadios em Atenas E-1658/02

Emmanouil Bakopoulos Provimento de cargos na Autoridade Europeia para a
Segurança Alimentar

E-1659/02

Richard Howitt Normas comunitárias vinculativas em matéria de meio
edificado

E-1660/02

Richard Corbett Tributação das cotizações sindicais ou para organizações
profissionais

E-1661/02

Theresa Villiers Protecção da vida marinha E-1662/02

Lousewies van der Laan Aviões abrangidos pelo capítulo 2 da Directiva
92/14/CEE

E-1663/02

Daniel Hannan Participantes na Convenção Europeia P-1664/02

Nelly Maes Sanções "inteligentes" contra o Zimbabué P-1665/02

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

P-1666/02
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Carlos Carnero González Atribuição de bandeiras azuis P-1667/02

Françoise Grossetête Pagamento do IVA e interpretação do artigo 21º da
Directiva 77/388/CEE

P-1668/02

Luciana Sbarbati Adopções internacionais (Ucrânia) P-1669/02

Charles Tannock Utilização dos fundos da UE nos territórios palestinianos P-1670/02

Martin Schulz Licença de porte de arma P-1671/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Relações UE-Colômbia - libertação da candidata à
presidência Ingrid Betancourt

E-1672/02

Roger Helmer, Charles Tannock e
Theresa Villiers

Senhoriagem E-1673/02

Charles Tannock Repatriamento de estrangeiros em situação ilegal na UE E-1674/02

Charles Tannock Repatriamento de estrangeiros em situação ilegal na UE E-1675/02

Charles Tannock Nova bandeira da UE E-1676/02

Charles Tannock Lista de organizações terroristas E-1677/02

Charles Tannock Proposta, apresentada pela Comissão, de directiva do
Conselho relativa às condições de entrada e de residência
de nacionais de países terceiros para efeitos de trabalho
assalariado e de exercício de uma actividade económica
independente

E-1678/02

Nelly Maes Violência em Kisangani P-1679/02

Benedetto Della Vedova Compatibilidade da Caixa Especial de Compensação
Salarial (Cassa integrazione guadagni straordinaria) com a
legislação comunitária em matéria de ajudas de Estado às
empresas e ao emprego

P-1680/02

Bart Staes Documentos para a entrada no território do Kosovo P-1681/02

Alexander de Roo Utilização de cães farejadores contra o vírus da febre
aftosa na Coreia do Sul

P-1682/02

Ursula Schleicher Directiva 98/83/CE relativa à qualidade da água destinada
ao consumo humano

E-1683/02

Hubert Pirker Livre circulação de armas de caça E-1684/02

Gerhard Schmid Congelamento de contas bancárias E-1685/02

Gerhard Schmid Congelamento de contas bancárias - Aplicação prática E-1686/02

Herbert Bösch BCE e BEI: as Directivas relativas à adjudicação de
contratos públicos

E-1687/02

Stavros Xarchakos Incentivos à natalidade E-1688/02
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Stavros Xarchakos Controlo do tráfego aéreo e previsões meteorológicas E-1689/02

Ioannis Souladakis Protecção da produção de vinagre E-1690/02

Mihail Papayannakis Aplicação da Directiva relativa ao reconhecimento de
diplomas

E-1691/02

Robert Evans Resolução do Parlamento Europeu sobre a segurança
rodoviária de 18 de Janeiro de 2001

E-1692/02

Concepció Ferrer Linha de caminho-de-ferro Barcelona-Vic-Ripoll-
Puigcerdà-La Tour de Carol-Toulouse

E-1693/02

Erik Meijer Substituição do traçado proposto para a auto-estrada "Via
Baltica" no Nordeste da Polónia por um traçado, com
graves danos para o ambiente, através da zona pantanosa
de Biebrza

E-1694/02

Bart Staes e outros Garantia de fornecimento de alimentos a pessoas
desfavorecidas e supressão das existências de intervenção

E-1695/02

Ilda Figueiredo Via de Cintura Interna do Porto E-1696/02

Ilda Figueiredo Indemnizações aos pescadores e armadores em caso de
cessação temporária das actividades

E-1697/02

Ilda Figueiredo Acções de informação no domínio da Política Agrícola
Comum

E-1698/02

Martin Schulz Licença de porte de arma P-1699/02

Alexandros Baltas Aplicação na Grécia do regime comunitário de apoio à
produção de algodão para a campanha 2001-2002, nos
termos do Regulamento 1051/2001

P-1700/02

María Sornosa Martínez e Bárbara
Dührkop Dührkop

Impactos sobre o Parque Ecológico de Playaundi do
projecto de ampliação do aeroporto de San Sebastian

E-1701/02

Esko Seppänen Armazenamento de combustível nuclear usado P-1702/02

Paulo Casaca Auxílio C35/02 - Adaptação do sistema fiscal nacional às
especificidades da Região Autónoma dos Açores

E-1703/02

Elly Plooij-van Gorsel Legislação fiscal da República Federal da Alemanha -
retenção de 15%

P-1704/02

Gary Titley Comboio Euromed P-1705/02

Andrew Duff Lugares no Parlamento Europeu após 2004 E-1706/02

Nuala Ahern Diálogo sobre os resíduos radioactivos E-1707/02

Nuala Ahern Autorização concedida por Neil Kinnock a Jim Currie
para ingressar na BNFL

E-1708/02

Nuala Ahern Circulação de mercadorias E-1709/02
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Elspeth Attwooll Testes com animais E-1710/02

Elspeth Attwooll Testes com animais E-1711/02

Joan Colom i Naval Celebração do Dia da Europa nas escolas da União
Europeia

E-1712/02

Raffaele Costa Aumento de preços após a introdução do euro E-1713/02

Michl Ebner Auxílios estatais - prazos de procedimento E-1714/02

Erik Meijer Utilização de vacinas marcadoras em lugar do abate
preventivo de animais sãos no próximo surto de peste
suína

E-1715/02

Carlos Coelho Listagem de funcionários E-1716/02

Carlos Coelho Listagem de funcionários E-1717/02

Elisabeth Schroedter Reservas naturais europeias ameaçadas na zona do curso
inferior do Oder ("Land" de Brandeburgo)

E-1718/02

André Brie Afectação de dotações a título dos (três) mecanismos de
financiamento em prol das PME aos cinco novos "Länder"
da República Federal da Alemanha

E-1719/02

Christopher Heaton-Harris Ministério Público Europeu E-1720/02

Roberta Angelilli Controlos das centrais nucleares E-1721/02

Roberta Angelilli Protecção dos rios E-1722/02

Bart Staes A protecção da privacidade e o tratamento electrónico de
dados

E-1723/02

Bart Staes O bilhete de identidade electrónico e a protecção de dados
pessoais

E-1724/02

Bart Staes O bilhete de identidade electrónico e os procedimentos de
abertura de concursos públicos para a prestação de
serviços

E-1725/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Fraudes fiscais com o IVA no sector da recuperação de
metais

P-1726/02

Mario Borghezio Eleições para o primeiro "Conselho Europeu dos
Estudantes"

P-1727/02

Carlos Carnero González Denúncia apresentada pelo Grupo Municipal Socialista-
Progressistas da Câmara Municipal de Madrid junto da
Comissão das Comunidades Europeias por incumprimento
do Direito comunitário

P-1728/02

Jens-Peter Bonde Normas de comercialização na UE E-1729/02
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Karin Junker Possibilidades de fomento das energias renováveis no
quadro da cooperação para o desenvolvimento

E-1730/02

Anna Karamanou Detenção de objectores de consciência em Israel E-1731/02

Isidoro Sánchez García Expulsão de uma delegação de políticos e jornalistas
espanhóis em El Aiun (Sara Ocidental) pelas autoridades
marroquinas

E-1732/02

Brice Hortefeux Reforço da segurança dos pagamentos efectuados por
cartão bancário

E-1733/02

Cristiana Muscardini Reconhecimento da Naturopatia E-1734/02

Jan Mulder Impacto e custos dos serviços de informação da União
Europeia nos Estados-Membros

E-1735/02

Claude Moraes Sara Ocidental e direito do povo sarauí à
autodeterminação

P-1736/02

Jens-Peter Bonde Regras de adjudicação E-1737/02

Richard Corbett Malta E-1738/02

Mario Borghezio Violação do direito de não revelar as fontes de informação E-1739/02

Bartho Pronk e outros Pergunta suplementar à pergunta E-1022/02 relativa à
livre circulação de capitães de navio

E-1740/02

Camilo Nogueira Román Posições do ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino
Unido, Jack Straw, a respeito das decisões a tomar sobre o
alargamento da União a novos Estados

E-1741/02

Camilo Nogueira Román A Presidência do Conselho Europeu e a Presidência da
Comissão Europeia

E-1742/02

Camilo Nogueira Román Posições públicas de diversos Comissários a respeito da
reforma da Política Comum da Pesca proposta pelo
Comissário Franz Fischler

E-1743/02

Camilo Nogueira Román A pretendida aplicação plena do IFOP para a redução de
uma parte substancial da frota de pesca da União Europeia

E-1744/02

Camilo Nogueira Román Participação das organizações de armadores e marinheiros
no debate sobre a reforma da Política Comum da Pesca

E-1745/02

Camilo Nogueira Román Consequências da conclusão, em 31 de Dezembro de
2002, do período transitório que restringiu o acesso das
frotas do Estados espanhol e de Portugal às águas
comunitárias

E-1746/02

Camilo Nogueira Román A situação do Director-Geral da Pesca, da Comissão, Sr.
Steffen Smidt

E-1747/02

Torben Lund Maus-tratos de cães e gatos P-1748/02
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Ian Paisley Critérios de avaliação de dispositivos médicos E-1749/02

Maria Sanders-ten Holte e Carles-
Alfred Gasòliba i Böhm

Progressos efectuados em matéria de consolidação E-1750/02

Juan Naranjo Escobar Empregados do Banco Central Europeu E-1751/02

Juan Naranjo Escobar Directiva relativa à tributação da poupança E-1752/02

Juan Naranjo Escobar Programa de acção relativo ao IVA E-1753/02

Jean Lambert e Inger Schörling Utilização inadequada do Fundo Social Europeu em
cursos de formação de empregado(a)s de hotelaria em
Tenerife

E-1754/02

Hugues Martin Parceria Euro-Mediterrânica E-1755/02

Bart Staes Normas relativas a componentes para bicicletas E-1756/02

Erik Meijer Possível exclusão das eleições ou desigualdade de
tratamento dos partidos, com base no respectivo programa
e ideologia, em consequência da aprovação de um
projecto de lei na República Eslovaca

E-1757/02

Camilo Nogueira Román Declarações do director do Instituto Espanhol de
Oceanografia durante a celebração, no passado dia 5 de
Junho, em Baiona, na Galiza, da XII Reunião de
Organizações de Investigação Pesqueira

E-1758/02

Christos Folias A marina de Lefkada E-1759/02

Christos Folias Licenças de importação de bovinos E-1760/02

Christos Folias Apoio do FEOGA ao desenvolvimento agrícola E-1761/02

Patricia McKenna Promoção de combustível de hidrogénio derivado de
fontes renováveis de energia e programas regionais

E-1762/02

Elizabeth Lynne Capacidade do pessoal da Comissão para processar a
legislação nos domínios da saúde e da segurança

E-1763/02

Olivier Dupuis Síria E-1764/02

Roberta Angelilli Complementos alimentares destinados à perda de peso E-1765/02
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0252/02) 11 de Junho de 2002

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

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Autor Objecto N°

Roy PERRY Extensão da Directiva de 1993 relativa à radiodifusão por
satélite e à retransmissão por cabo

H-0387/02

John McCARTIN Hormonas de crescimento para bovinos H-0395/02

Paulo CASACA Cartelização da refinação de açúcar na Europa promovida pela
Comissão Europeia

H-0401/02

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Julgamento de dirigentes da oposição democrática na Guiné
Equatorial

H-0403/02

Jorge HERNÁNDEZ
MOLLAR

Imigração ilegal na UE proveniente de Marrocos H-0404/02

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. KINNOCK

Christopher HEATON-
HARRIS

Berlaymont H-0431/02

Hr. LIIKANEN

Pat GALLAGHER Medidas destinadas a impulsionar a indústria europeia do
turismo

H-0383/02

Astrid THORS Migração para uma API aberta H-0449/02

Gary TITLEY Avaliação do impacto regulamentar das PME H-0450/02

Sra. de PALACIO

Joachim WUERMELING Aumento dramático do tráfego este-oeste H-0364/02

Alexandros ALAVANOS Novo auxílio ilegal concedido à transportadora aérea Olympic
Airways

H-0369/02
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
Juhno 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

Comissão 70 11 58 11 1 0 0 MONTI
BOLKESTEIN
BYRNE
KINNOCK
LIIKANEN
de PALACIO

Total 70 11 58 11 1 0 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

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 34

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 27

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 17

06/2002 317.599 COSSUTTA,MUSCARDINI,
ZAPPALA', FERRI e VATTIMO

Reconhecimento da objecção de consciência à
experimentação em animais na UE

17.04.2002 17.07.2002 39

                                                     
1 Situação em  13.06.2002
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07/2002 317.600 HEATON-HARRIS Independência dos meios de comunicação 17.04.2002 17.07.2002 8

08/2002 317.807 FERNÁNDEZ MARTIN Afluência contínua de imigrantes ilegais e
refugiados à União Europeia

24.04.2002 24.07.2002 9

09/2002 319.290 ISLER BÉGUIN, PIETRASANTA,
FLEMMING e ZORBA

Módulo escolar comunitário para o ambiente 23.05.2002 23.08.2002 10

10/2002 320.179 BORGHEZIO Instituição do dia 9 de Novembro como "Dia da
Liberdade e da Independência dos Povos Europeus"

12.06.2002 12.09.2002 3
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES.............................(Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

BÖGE
(PPE-DE)

Situação investigação países candidatos e
medidas tendentes a garantir a sua plena
participação no programa-quadro

BUDG (P) 20.06.02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Política comum da pesca: conservação
dos recursos haliêuticos

BUDG (P) 20.06.02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Navios de pesca: medida de emergência
com vista à demolição

BUDG (P) 20.06.02

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Palestina, refugiados: 11ª Convenção CE-
UNRWA, contribuição 2002-2005

BUDG (P) 20.06.02 C5-0202/02

GUY-QUINT
(PSE)

Estatuto dos funcionários e outros agentes
das Comunidades

BUDG (P) 20.06.02 C5-0262/02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Programa "Energia Inteligente para a
Europa" (2003-2006)

BUDG (P) 20.06.02 C5-0179/02

PAULSEN
(ELDR)

Política comum da pesca: conservação
dos recursos haliêuticos

ENVI (P) 17.06.02

Grupo
PSE

Saúde pública: toxicodependência,
prevenção e redução dos riscos

ENVI (F) 17.06.02 C5-0270/02

Grupo
PPE-DE

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

ITRE (P) 19.06.02 C5-0133/02

ROTHLEY
(PSE)

seguro de responsabilidade civil
resultante da circulação de veículos
automóveis

JURI (F) 20.06.02 C5-0269/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Contas anuais e contas consolidadas JURI (F) 20.06.02 C5-0233/02
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WUERMELING
(PPE-DE)

Cooperação judiciária civil: criação de
um Título Executivo Europeu para
créditos não contestados

JURI (F) 20.06.02 C5-0211/02

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Política comum da pesca: conservação
dos recursos haliêuticos

PECH (F) 19.06.02

Grupo
PPE-DE

Pesca: acções estruturais, critérios e
condições (alter. Regulamento (CE) nº
2792/1999)

PECH (F) 19.06.02

Grupo
PPE-DE

Navios de pesca: medida de emergência
com vista à demolição

PECH (F) 19.06.02
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão: XXXI Relatório sobre a Política de
Concorrência 2001

ITRE
JURI

ECON

SEC (02) 462
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Sistema de alerta nº 3/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 473
final

Documento de trabalho dos serviços da Comissão : Relatório
intercalar sobre a iniciativa "Go Digital" 2001-2002

ITRE SEC (02) 566
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
evolução das despesas do FEOGA-Garantia - Sistema de alerta no
4/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 571
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Provedor de
Justiça Europeu relativa às relações com o autor da denúncia em
matéria de infracções ao direito comunitário

LIBE
PETI
JURI

COM (02) 141
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Estratégia para
o Mercado Interno - Revisão de 2002 - Cumprindo a promessa

ECON
ITRE
JURI

COM (02) 171
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Para uma
estratégia temática de protecção do solo

AGRI
RETT
ENVI

COM (02) 179
final

 Livro verde sobre os modos alternativos de resolução dos litígios em
matéria civil e comercial

EMPL
ENVI
LIBE
JURI

COM (02) 196
final

 Quarto relatório da Comissão sobre a execução do Regulamento nº
3577/92 relativo à aplicação do princípio da livre prestação de
serviços aos transportes marítimos internos nos Estados-Membros
(cabotagem marítima) (1999-2000)

RETT COM (02) 203
final

Quinto relatório da Comissão ao Conselho sobre a situação da
construção naval mundial

ECON
ITRE

COM (02) 205
final
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

67/2002
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre a Declaração conjunta assinada pelo Governo da República da Indonésia
e o Movimento Achém Livre em Genebra em 10 de Maio de 2002

Bruxelas, 17 de Maio de 2002

A União Europeia saúda os resultados das consultas entre o Governo da República da Indonésia e o
Movimento Achém Livre efectuadas em 9-10 de Maio de 2002 em Genebra e a Declaração conjunta
assinada em 10 de Maio.

A União Europeia deseja igualmente reconhecer o apoio prestado pelo Centro para o Diálogo Humanitário e
o papel desempenhado pelo grupos de sábios.

A União Europeia regista com agrado o reconhecimento mútuo da Lei Nanggroe Aceh Darussalam sobre a
autonomia especial como ponto de partida para um diálogo destinado a envolver todos os elementos da
sociedade achemena e espera que estejam assim lançados novos alicerces de um processo bem sucedido.

A União Europeia exorta ambas as partes a se aterem à Declaração conjunta e aproveitarem o ensejo para
encontrar uma forma de pôr cobro à violência em Achém procurando obter uma solução duradoira assente na
autonomia do Achém no interior da República da Indonésia.

_______________

68/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a eleição do Presidente da República da União das Comores e a continuação

do processo de reconciliação nacional
Bruxelas, 17 de Maio de 2002

A União Europeia regista a decisão pela qual, em 8 de Maio de 2002, a Comissão Eleitoral anunciou os
resultados das eleições de 14 de Abril de 2002 para a Presidência da União das Comores e declarou eleito o
Coronel Azali Assoumani.

A União Europeia congratula-se com esta importante etapa no sentido do regresso à ordem constitucional e
insta todas as partes comorianas a levarem por diante o processo de reconciliação nacional lançado pelo
Acordo de Fomboni em 17 de Fevereiro de 2002.

A União Europeia apela solenemente às novas autoridades comorianas e à classe política do país para que
continuem a estabelecer as instituições democráticas da União das Comores, confirmando, neste contexto,
que está determinada a apoiar as Comores na via do desenvolvimento e da reconciliação.

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS 31

Boletim 01.07.2002 - PT - PE 320.288

69/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a
degradação das relações indo-paquistanesas

Bruxelas, 22 de Maio de 2002

A Presidência, em nome da UE, manifesta a sua profunda preocupação ante a degradação das relações indo-
-paquistanesas a que se tem assistido nos últimos dias. Os recentes ataques terroristas no estado de Jammu e
Caxemira e os incidentes militares registados nas últimas 48 horas na fronteira poderão representar uma
grave ameaça, não apenas para os povos indiano e paquistanês, mas também para a estabilidade de toda a
região.

A UE espera que sejam de imediato tomadas medidas para melhorar a situação actual, e insta ambas as partes
a envidarem os esforços necessários no sentido de evitar uma espiral de confrontos de consequências
imprevisíveis. Neste contexto, a UE não pode deixar de salientar que o inimigo comum de todos nós é o
terrorismo, onde quer que se manifeste e qualquer que seja o seu alvo.

A União insta os Governos de Nova Deli e Islamabad a tomarem todas as medidas necessárias para atenuar a
tensão, como um primeiro e indispensável passo para o reatar de um diálogo produtivo entre os dois países.

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.

70/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os acontecimentos em Kisangani

Bruxelas, 23 de Maio de 2002

A União Europeia denuncia o recrudescer da violência nas zonas ocupadas pelo RCD-Goma, e
nomeadamente em Kisangani, bem como a repressão da população congolesa por elementos do RCD-Goma
e das tropas ruandesas.

A União Europeia lembra as obrigações decorrentes das sucessivas resoluções do Conselho de Segurança das
Nações Unidas sobre a desmilitarização de Kisangani.

A União Europeia deseja destacar o teor da sua declaração, tornada pública em 30 de Abril de 2002, em que
apelava a todas as partes no Acordo de Cessar-Fogo de Lusaca para que respeitassem o fim das hostilidades
e as exortava a absterem-se de qualquer acto susceptível de criar entraves à busca de uma solução abrangente
para o conflito.

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

_______________
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71/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Libéria

Bruxelas, 24 de Maio de 2002

A União Europeia está extremamente preocupada com a recente intensificação dos combates na Libéria e
está convicta de que o uso da força neste país só pode conduzir a uma maior desestabilização, incluindo a
nível regional, e ao aumento do sofrimento da população.

A União Europeia condena as tentativas de tomada do poder pela força empreendidas na Libéria, por grupos
rebeldes armados, e apela aos países vizinhos para que não os apoiem.

A União Europeia incentiva todos os esforços de mediação a nível local e regional que conduzam a um
cessar imediato dos combates e apoia a intensificação do diálogo entre a União do Rio Mano, a CEDEAO e
as organizações da sociedade civil. A União Europeia congratula-se, em especial, com o apelo ao cessar-fogo
lançado pelos Chefes de Estado e de Governo em Iamussucro, em 17 de Maio de 2002.

A União Europeia insta todas as partes a assegurarem a protecção das iniciativas humanitárias e a
providenciarem para que os civis não sejam afectados pelas operações militares.

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.

_______________

72/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o novo tratado entre os Estados Unidos e a Federação Russa sobre a redução

dos respectivos arsenais nucleares estratégicos
Bruxelas, 24 de Maio de 2002

A União Europeia congratula-se com o anúncio da assinatura, por parte dos Estados Unidos da América e da
Federação Russa, de um novo tratado sobre a redução dos respectivos arsenais nucleares estratégicos.

A UE considera este tratado um novo passo em frente e um contributo positivo para os esforços da
comunidade internacional na área do desarmamento e da não proliferação, esperando também que seja
seguido de outras iniciativas destinadas a reforçar a segurança e a estabilidade internacionais.

_______________
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73/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a eleição presidencial no Mali

Bruxelas, 7 de Junho de 2002

A UE congratula-se com o facto de a eleição presidencial no Mali, realizada em 28 de Abril e 12 de Maio
de 2002, ter decorrido num clima político de serenidade, com a participação de todas as formações políticas.
Esta eleição confirma o apego do povo do Mali e dos seus dirigentes à democracia.

A UE congratula-se, em especial, com a calma que prevaleceu durante a organização do escrutínio, facto que
sublinha a vontade e os esforços do povo do Mali, das autoridades e dos partidos políticos no sentido de
consolidar a democracia no país, num espírito de tolerância e de unidade nacional.

A UE regista com agrado os esforços envidados pelas instituições do Mali para assegurar a melhor
organização técnica e logística possível das eleições.

Contudo, e perante a lentidão da contagem dos votos da primeira volta e as irregularidades constatadas pelo
Tribunal Constitucional, a UE reitera a sua vontade de continuar a cooperar com as autoridades e com todas
as partes interessadas a fim de optimizar a organização prática dos próximos actos eleitorais. A este respeito,
salienta a importância de prever medidas concretas tendo em vista as eleições legislativas de 14 e 28 de Julho
de 2002, que constituem uma etapa decisiva para o reforço da democracia no Mali.

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 o Liechtenstein, países
da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________

74/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre os recentes ataques contra os meios de
comunicação independentes no Cazaquistão

Bruxelas, 29 de Maio de 2002

A União Europeia está profundamente preocupada com os mais recentes ataques contra os meios de
comunicação independentes no Cazaquistão, entre os quais se contam os repetidos actos de vandalismo
contra o cabo de alimentação do canal televisivo TAN, em Almaty, o fogo posto nas instalações da editora
"Ak Zhaiy", em 3 de Maio, em Atyrau, a agressão de dois jornalistas do "SolDat", em 21 de Maio, a que se
seguiu a destruição do equipamento, e o atentado com bomba incendiária contra as instalações do jornal
"Delovoye Obozreniye-Respublika", em 22 de Maio, que, para mais, pôs em risco a vida de muitas pessoas
que se encontravam no mesmo edifício.
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Os actos que acima se referem põem em questão a segurança dos meios de comunicação independentes do
Cazaquistão, protegidos pela Constituição cazaque e pelos compromissos que o país assumiu livremente no
âmbito da OSCE e de vários acordos internacionais, entre os quais se conta o Acordo de Parceria e
Cooperação celebrado com a União Europeia, que se reveste de especial importância para a UE e os seus
Estados-Membros. A União Europeia espera que as autoridades cazaques procedam rapidamente a uma
minuciosa averiguação para identificar e punir os autores dos referidos actos violentos. Simultaneamente, a
União espera que as autoridades cazaques assegurem condições adequadas e proporcionem garantias
efectivas para que os meios de comunicação independentes do país possam trabalhar sem obstáculos.

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

_______________

75/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições no Lesoto, publicada em
Madrid e Bruxelas em 29 de Maio de 2002

Bruxelas, 6 de Junho de 2002

1. A União Europeia foi convidada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino do Lesoto a
enviar observadores às eleições gerais que tiveram lugar em 25 de Maio de 2002.  Foram destacados 63
peritos de doze dos Estados-Membros e da Delegação da Comissão Europeia para observar a fase final do
processo eleitoral em todo o país.  No dia do escrutínio, os observadores visitaram, em todo o território, mais
de 400 assembleias de voto (17% do total), tendo-se igualmente deslocado a assembleias de voto antecipado,
na quinta-feira, 23 de Maio.

2. Na maioria das assembleias de voto visitadas pelos observadores, a votação começou pontualmente,
ou pouco depois das 7h00, tendo-se verificado que funcionavam com eficiência.  No entanto, em algumas
zonas, a votação não teve início antes do fim da manhã ou princípio da tarde e muitos eleitores viram-se
obrigados a aguardar pacientemente durante longas horas até poderem exercer o seu direito de voto.  Os
observadores saudaram a actuação da Comissão Eleitoral Independente no sentido de garantir que o
prolongamento do período de votação em 51 assembleias não impedisse quaisquer eleitores de exercerem o
seu direito cívico até à manhã de domingo.

3. Apesar destes problemas, os observadores admiraram a determinação dos eleitores, que aguardaram
pacientemente e acorreram em grande número.  Em especial, o eleitorado aceitou o novo sistema eleitoral
misto, que combina a eleição de representantes dos círculos eleitorais, a título individual, e de candidatos por
partido, não se tendo verificado problemas a este respeito.
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4. Os observadores registaram o elevado nível de participação de representantes dos partidos, cuja
presença oscilou entre os 8 e os 10 elementos em cada assembleia.  Os observadores não receberam
quaisquer queixas da parte destes representantes a respeito do sigilo ou da integridade da votação, embora
tenha havido algumas queixas a propósito da abertura tardia das assembleias.  Há que elogiar os partidos por
este elevado nível de participação e pelo modo como os seus representantes exerceram as suas
responsabilidades.

5. Um dos êxitos desta eleição foi a qualidade e integridade dos cadernos eleitorais, embora os partidos
tenham, em muitos casos, recebido tardiamente as listas eleitorais por assembleia.  A utilização de
fotografias, que constituiu uma novidade, resultou bem, tendo sido extremamente baixa a incidência de votos
contestados ou impugnados ou de eleitores cujos nomes não constavam da lista.  A contagem foi efectuada
com grande cuidado e minúcia e, nas assembleias visitadas pelos observadores, os votos foram
correctamente conferidos e certificados pelos representantes dos partidos e pelos funcionários das
assembleias.

6. Em conclusão, apesar das deficiências administrativas que afectaram algumas assembleias de voto,
não se registaram casos significativos de irregularidades ou infracções à Lei Eleitoral nem aos regulamentos
pertinentes da Comissão Eleitoral Independente durante a votação, tendo os eleitores podido votar livremente
no candidato e no partido da sua escolha.

7. As eleições de 2002 representaram um passo histórico no sentido de criar um sistema representativo
mais universal, o que é de bom augúrio para o desenvolvimento económico e social do país.  A UE felicita
todos os que contribuíram para o êxito deste processo – a Comissão Eleitoral Independente, as autoridades
do Lesoto, os dirigentes e funcionários dos partidos, a Polícia e o exército e, acima de tudo, o povo do
Lesoto.  A UE insta todos os partidos políticos a aceitarem os resultados das eleições e confia que qualquer
questão pendente relacionada com a gestão do processo eleitoral será resolvida através das vias legais
normais.

8. As missões dos Estados-Membros da UE não querem deixar de expressar o seu agradecimento à
Comissão Eleitoral Independente e ao público pela cooperação de que deram mostras durante esta missão.

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 o Liechtenstein, países
da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

ASSEMBLEIA PLENÁRIA
DE 29 E 30 DE MAIO DE 2002

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

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

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

A Assembleia Plenária de 29 e 30 de Maio ficou marcada pela participação de
E. LIIKANEN, Membro da Comissão Europeia, que proferiu um discurso sobre a "Política das empresas e a
sociedade da informação", ao qual se seguiu debate geral.

ESTRATÉGIAS PARA O FUTURO

•  Subcomité "Preparação da Cimeira Mundial do Desenvolvimento
Sustentável"

Relator: E. EHNMARK (Trabalhadores – S)

Referência: COM(2002) 82 final – CES 692/2002
 
– Pontos principais:

 
No seu parecer, o CESE exorta os governos e as organizações participantes a concentrarem-se nas
parcerias globais e na promoção de um empenho firme no lançamento do desenvolvimento
sustentável mundial, dando especial prioridade à erradicação da pobreza, em vez de produzirem mais
declarações solenes. O objectivo da Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (MDS) é
não renegociar as recomendações da Cimeira da Terra, ou as Metas do Milénio, mas sim chegar a
acordo sobre como pôr em prática essas metas e recomendações. O CESE dá todo o seu apoio aos
esforços do Conselho e da Comissão no sentido de porem em prática as decisões tomadas no
Conselho de Gotemburgo em 2001, que tornaram possível a criação de uma nova base para a
cooperação internacional e um papel de destaque para a União Europeia.

http://www.cese.europa.eu
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Para evitar encalhar num conflito entre a protecção ambiental e o desenvolvimento socioeconómico,
a CMDS deve dar prioridade às relações próximas entre vários factores que influem sobre a
sustentabilidade, como o crescimento da população, a degradação do ambiente, a pobreza e a
estagnação económica. O CESE recomenda, designadamente, que se insista nos elos positivos entre
as boas práticas ambientais e a criação de emprego que terá de andar a par com a promoção dos
direitos laborais fundamentais, que se melhore radicalmente as opções comerciais para os países em
desenvolvimento para mitigar a necessidade de ajudas ao desenvolvimento, que se dê prioridade
absoluta à educação e à formação, que se promova parcerias para a formação de administradores nos
países em desenvolvimento para se ter governos e administrações eficientes e, por último, que se
estabeleça, a nível nacional, regional e global, como já sucede na UE, fóruns bienais para os
interessados como forma de promover a participação do público na promoção e no acompanhamento
do desenvolvimento sustentável.

 
– Contacto: Robert HULL
 (Tel.: 00 32 2 546 9350 – e-mail: robert.hull@esc.eu.int)
 
 
•  Coordenação das políticas económicas
 Relatora: U. KONITZER (Trabalhadores – DE)
 
 – Referência: parecer exploratório – CES 688/2002
 
- Pontos principais:
 
 Este parecer foi elaborado em reacção a um pedido de parecer exploratório formulado pelo

presidente da Comissão, ROMANO PRODI.
 

No que se refere aos trabalhos da Convenção, deve analisar-se que outras modificações ao Tratado
no capítulo da política económica teriam razão de ser. Os pontos seguintes afiguram-se
particularmente pertinentes:

 
•  O texto dos Tratados deveria explicitar melhor o facto de a política económica dever contribuir

decisivamente para a realização dos objectivos do emprego e do crescimento;

•  Há que melhorar a articulação dos interesses comunitários mediante o restabelecimento do
direito de iniciativa da Comissão na recomendação de orientações gerais para a política
económica;

•  O papel do Parlamento devia ser reforçado: consulta obrigatória ou co-decisão face à decisão
por maioria do Conselho;

•  A consulta obrigatória do CESE;

•  A forma de consagrar no Tratado o diálogo social macroeconómico;

mailto:robert.hull@cese.europa.eu
mailto:robert.hull@cese.europa.eu
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•  A melhor definição do papel, da composição e da cooperação dos comités;
 

•  A oportunidade de consagrar o Eurogrupo no Tratado e dotá-lo de poderes de decisão próprios.
 
 O CESE está disposto a aprofundar mais os problemas abordados no presente parecer e, se for caso

disso, elaborar propostas de redacção de eventuais modificações ao Tratado.
 
– Contacto: Katarina LINDAHL
 (Tel.: 00 32 2 546 9254 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 
* MEDIDAS E INDICADORES SOCIAIS
•  
•  Opções possíveis para a reforma das pensões
 Relatora: G. CASSINA (Trabalhadores – I)
 Co-relator: H.BYRNE (Empregadores – IRL)
 
– Referência: parecer exploratório – CES 686/2002
 
– Pontos principais:
 

A Comissão Europeia, por ofício do Presidente Romano PRODI, pediu ao CESE que elaborasse um
parecer exploratório sobre este tema e convidou-o a analisar em profundidade as opções possíveis
em matéria de pensões.

 
O CESE, reiterando o que já foi expresso nos seus recentes pareceres sobre "Crescimento
económico, fiscalidade e sustentabilidade dos regimes de pensão na UE" e sobre a "Comunicação da
Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao CESE Económico e Social: Apoiar as
estratégias nacionais em prol de regimes de pensões seguros e sustentáveis através de uma
abordagem integrada" e noutros que se referem, directa ou indirectamente, aos problemas
relacionados com os regimes de pensões, pretende aprofundar alguns dos temas em questão,
concentrando-se em quatro aspectos: sustentabilidade social dos regimes de pensões relativamente às
novas necessidades de um mercado de trabalho em mutação; medidas que visam contribuir para o
prolongamento da vida activa; medidas que visam contribuir para a sustentabilidade financeira;
sugestões em relação à fase de aplicação do método aberto neste domínio.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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O CESE exprime, além disso, a sua profunda convicção de que toda e qualquer adaptação,
modernização ou reforma dos regimes de pensões deve processar-se com a participação activa,
consciente e informada dos actores sociais, pois só assim se criam as condições para um amplo
consenso em torno das opções que é necessário fazer a nível nacional.

 
– Contacto: Stefania BARBESTA
 (Tel.: 00 32 2 546 9510 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

•  Os indicadores sociais
 Relatora: G. CASSINA (Trabalhadores – I)
 
 – Referência: Iniciativa – CES – 685/2002
 
 – Pontos principais:
 

O CESE aprecia o trabalho realizado pelo CPSE e confirma  a sua disponibilidade para cooperar e
apoiar os futuros trabalhos como um ponto fundamental para o desenvolvimento eficaz dos planos
nacionais de acção de luta contra a exclusão. Aprecia, em especial, a perspectiva dinâmica que prevê
a possibilidade de adaptação e evolução dos indicadores. No entanto, é conveniente verificar se a
definição e, portanto, o conteúdo, transparência e aceitabilidade dos indicadores são suficientes e se
não convém articular melhor alguns indicadores a curto prazo. O CESE nota que os indicadores
respeitantes ao rendimento são maioritários e considera que isto denota um certo desequilíbrio em
relação aos indicadores que permitem conhecer e comparar também os aspectos qualitativos da
exclusão social.

 
Nas próximas fases de trabalho, há que dar prioridade aos indicadores que permitem medir a
participação social e o acesso aos serviços, em especial os serviços de saúde. Os indicadores
relativos aos conhecimentos e capacidades deveriam ser alargados e afinados. A definição do
indicador respeitante à "taxa de baixos rendimentos após transferência com repartição por actividade
mais frequente" deveria ser completada com uma referência às actividades vincadamente esporádicas
ou ocasionais e às actividades não registadas oficialmente (trabalho irregular ou "negro"). No
indicador "esperança de vida" deveria considerar-se a esperança de "vida autónoma", critério que o
Eurostat já põe à disposição dos Estados-Membros.

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

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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•  Disposições sociais/Transportes rodoviários
 Relator: G. GARCÍA ALONSO (Empregadores – E)
 
 – Referência: COM(2001) 573 final – 2001/0241 (COD) – CES 678/2002
 
 – Pontos principais:
 

O CESE acolhe favoravelmente a proposta de modificação do Regulamento3820/85, que visa
facilitar a harmonização de determinados aspectos da legislação social sobre tempos de condução,
pausas e períodos de repouso em relação à introdução do tacógrafo digital. O CESE propõe
alterações na especialidade com vistas a clarificar as disposições da proposta e melhorar a aplicação
do regulamento.

O CESE acolhe com satisfação as novas disposições que determinam que a empresa se
responsabiliza por criar as condições que permitam ao condutor cumprir as normas sobre o tempo de
condução e fixem mais claramente a partilha de responsabilidade entre o condutor e a empresa ao
nível da condução global diária, mesmo que o percurso atravesse vários Estados-Membros.

 
O CESE propõe que se reduza ainda mais o número de derrogações contidas no regulamento e que
se estenda a sua aplicação aos transportes rodoviários de mercadorias em veículos cujo peso máximo
autorizado ultrapassa 2 toneladas. Por fim, o CESE recomenda à Comissão que encare a
possibilidade de associar os parceiros sociais do sector dos transportes rodoviários aos trabalhos do
CESE consultivo especial para a aplicação e supervisão do novo regulamento modificado.

 
– Contacto: Raffaele DEL FIORE
 (Tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: raffaeledelfiore@esc.eu.int)
 
 

MERCADO INTERNO

•  Distribuição automóvel
 Relator: G. REGALDO (Empregadores – I)
 
 – Referência: JO C 67 de 16.3.2002 – CES 676/2002
 
 – Pontos principais:
 

A posição dos acordos de distribuição e de serviço de venda e pós-venda de veículos automóveis na
União Europeia no que diz respeito ao artigo 81º do Tratado é regida pelo Regulamento (CE) nº
1475/95 da Comissão. Este Regulamento cessa a sua vigência em 30 de Setembro de 2002. A
Comissão deve, por conseguinte, tomar uma decisão relativamente às regras aplicáveis à distribuição
dos veículos automóveis a partir de 1 de Outubro de 2002.

 
O projecto de regulamento propõe medidas para o mercado da distribuição de veículos automóveis
novos, o serviço pós-venda e as regras relativas aos reparadores independentes.

mailto:raffaeledelfiore@cese.europa.eu
mailto:raffaeledelfiore@cese.europa.eu
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O CESE reconhece à Comissão o mérito de ter pretendido, com o novo regulamento de isenção por
categorias, dotar o sector de veículos a motor com um instrumento inovador, capaz de interpretar
melhor e de antecipar as alterações do mercado e as exigências do consumidor.

 
 O CESE congratula-se por muitas das sugestões avançadas no precedente parecer na matéria terem

sido acolhidas na nova proposta a qual estabelece, para além do objectivo de fomentar uma
concorrência eficaz dos mercados, a necessidade de proteger adequadamente o consumidor
relativamente à especificidade do produto – veículo automóvel – que, como instrumento de
mobilidade, deve oferecer qualidade, garantia e segurança duradouras.

 
 As observações aduzidas no parecer pretendem corrigir, definir melhor e completar, o quadro

regulamentar deste regulamento complexo pelo qual se deve reger um sector sensível da realidade
socioeconómica da Europa.

 
 O objectivo esperado é dispor de um instrumento que permita melhorar de forma concreta o

bem-estar do consumidor oferecendo-lhe mais ampla liberdade de escolha de produtos e de serviços
em todo o mercado comum; para tal permite às empresas, em particular às PME, operar no mercado
em condições de concorrência sustentáveis e favoráveis ao crescimento e ao emprego, com um
elevado grau de segurança jurídica.

 
– Contacto: João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Promoção das vendas
 Relator: D. DIMITRIADIS (Empregadores – EL)
 
 – Referência: COM(2001) 546 final – 2001/0227 (COD) – CES 689/2002
 
 – Pontos principais:
 
 As promoções de vendas constituem instrumentos essenciais para comercializar bens e serviços,

abrangendo todas as formas de descontos, ofertas de brindes, ofertas gratuitas, concursos e jogos
promocionais.

 
 As promoções de vendas são fundamentais para o desenvolvimento do comércio transfronteiras de

produtos e serviços no âmbito do mercado interno. Isto é particularmente verdade para as PME
pequenas e inovadoras que pretendam desenvolver e viabilizar os seus próprios nichos de mercado.

 
 A Comissão apresenta uma proposta, sob a forma de regulamento, a fim de remover as barreiras ao

mercado interno identificadas.
 
 O CESE recomenda que a Comissão reveja totalmente a proposta de regulamento no sentido

indicado neste parecer e, em particular, conforme resulta do debate público do "Livro Verde sobre a
Protecção dos Consumidores", salvaguardando-se a coerência das diversas políticas comunitárias.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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 O Comité, todavia, se a Comissão entender que deve prosseguir com a sua proposta legislativa,

recomenda:
 

 a) que se suprima do regulamento qualquer possibilidade de vendas abaixo do custo e que aquele
não inclua qualquer outra possibilidade de práticas desse tipo;

 
 b) que sejam tomadas medidas rigorosas e específicas para a protecção dos consumidores,

proibindo a promoção comercial de medicamentos e produtos do tabaco. Em relação aos
adolescentes e menores, deveriam ser adoptadas medidas de protecção para que não aumente o
consumo de bebidas alcoólicas;

 
 c) que as crianças sejam totalmente preservadas da recolha de dados pessoais sem darem por isso;

 
 d) que a presente comunicação da Comissão constitua um ponto de partida para um seguimento

regular destas questões, sugerindo a criação de um mecanismo permanente de intervenção que
possa ser activado sempre que necessário, após alterações das condições existentes no
mercado interno;

 
 e) que devem ser feitos esforços no sentido de as PME, que tenham possibilidades e perspectivas

na matéria, tomarem consciência da necessidade de estarem presentes no ambiente europeu e
internacional através da utilização das promoções de vendas e das novas tecnologias que
facilitam a realização desse objectivo;

 
 f) que, nas suas acções futuras, a Comissão garanta conscienciosamente a coordenação das

legislações e assegure que os Estados-Membros dispõem de mecanismos de controlo que
garantam a aplicação de regras de concorrência leal no mercado interno;

 
 g) que as obrigações fundamentais de informação descritas no anexo da comunicação sejam

codificadas e integradas no regulamento; no tocante ao modo de fornecimento dos dados
necessários, é importante estabelecer uma distinção entre as vendas retalhistas que se efectuam
principalmente nos estabelecimentos comerciais e as que utilizam outros canais (televisão,
comércio electrónico, etc.);

 
 h) que as disposições do regulamento sejam aplicáveis às vendas realizadas tanto pelas empresas

privadas como pelas do sector público, em sentido lato.
 
– Contacto: João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Informatização dos controlos alfandegários
 Relator: C. WILKINSON (Empregadores – UK)
 
 – Referência: COM(2001) 466 final – 2001/0185 (COD) – CES 673/2002
 
– Contacto: Jakob ANDERSEN
 (Tel.: 00 32 2 546 9258 – e-mail:jakob.andersen@esc.eu.int)
 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Tractores agrícolas
 Relator: P. LEVAUX
 
 – Referência: COM(2002) 6 final – 2002/0017 (COD) – CES 674/2002
 
– Contact: João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

SAÚDE E MEDIDAS DE SEGURANÇA
 

•  Alimentos geneticamente modificados para alimentação humana e animal
 Relatora: S. THOMAS (Interesses diversos – UK)
 
 – Referência: COM(2001) 425 final – 2001/0173 (COD) – CES 694/2002
 
 – Pontos principais:
 

O CESE acolhe com satisfação a proposta da Comissão de clarificar e alargar o actual quadro
regulamentar. A proposta preocupa-se com a autorização para utilização e consumo e com a
rotulagem de produtos que terão já sido rigorosamente avaliados quanto aos riscos para a saúde e o
ambiente. A nova regulamentação aumentará a transparência por via da promoção da rotulagem dos
alimentos geneticamente modificados na cadeia alimentar e alargará a escolha do consumidor. O
alargamento dos controlos obrigatórios aos alimentos para animais é especialmente bem acolhido.
No entanto, na Europa, onde está em vigor uma moratória sobre a autorização de colocação no
mercado de novos OGM, a maioria dos cidadãos deseja evitar os alimentos geneticamente
modificados.

 
 O CESE considera que a rotulagem dos produtos geneticamente modificados deve ser estendida a

todos os alimentos para consumo humano e alimentos para animais que tenham sido produzidos com
OGM. Esta extensão permitirá aos consumidores terem pleno conhecimento da aplicação da
engenharia genética ao longo da cadeia de produção alimentar e fazerem, assim, uma escolha mais
informada.

 
 O CESE vê com agrado a proposta de que sejam rotulados como geneticamente modificados os

produtos alimentares para consumo humano e para animais que contenham, acidentalmente, 1% ou
mais de ingredientes geneticamente modificados. Recomenda que se elabore um conjunto de normas
para os produtos geneticamente modificados importados que são aprovados nos países de origem
mas não na UE. O CESE considera que os produtos em cujo processo de produção, ao longo de toda
a cadeia de produção, não foi ultrapassado o limiar de 1% de proporção de OGM, serão, de futuro,
vistos por muitos consumidores como "produtos de qualidade", como por exemplo determinados
produtos regionais, ovos do campo ou produtos ecológicos.

 
– Contacto: Johannes KIND
 (Tel.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
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•  Substâncias e preparações perigosas – CMR
 Relator: S. COLOMBO (Trabalhadores – I)
 
 – Referência: COM(2002) 70 final – 2002/0040 (COD) – CES 675/2002
 
– Contacto: João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

AMBIENTE
 

•  Resíduos de embalagens

              Relator: ADAMS (Interesses diversos – UK)

 
 – Referência: COM(2001) 729 final – 2001/0291 (COD) – CES 681/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O CESE reconhece e apoia incondicionalmente a Directiva 94/62/CE como força impulsionadora

importante para encorajar as legislações nacionais a introduzirem sistemas destinados à recolha
selectiva, à triagem dos resíduos de embalagem e a sensibilizarem os cidadãos para o papel das
embalagens.

 
 O CESE regista os progressos significativos dos últimos cinco anos, tanto na introdução de

legislação específica e avançada ao nível nacional, como na resposta das indústrias de embalagem e
de reciclagem, valorização e evacuação de resíduos. Subsistem, todavia, algumas dificuldades na
reciclagem de resíduos de embalagens, pelo que o CESE continua a pressionar para que surja uma
política proactiva baseada na participação, envolvendo todos os elementos da cadeia de produção,
utilização e eliminação das embalagens, tendo particularmente em conta as restrições económicas
com que se deparam esses agentes. O CESE recomenda, esta óptica:

 
– maior apoio à inovação e ao desenvolvimento de novas técnicas de valorização de resíduos de

embalagem;
– identificação e desenvolvimento de novos mercados para reciclados;
– introdução de normas CEN para reciclados;
– mais responsabilidade para os diversos sectores de resíduos de embalagem;
– diálogo construtivo com os consumidores e os cidadãos;
– melhoria contínua do sistema de controlo estatístico da UE.

 
– Contacto: Silvia CALAMANDREI
 (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
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•  Sistema de ecopontos/Áustria
 Relator: D. KIELMAN (Empregadores – NL)
 
 – Referência: COM(2001) 807 final – 2001/0310 (COD) – CES 691/2002
 
 – Pontos principais:
 

 O CESE aceita a proposta da Comissão de protelar só até 2004 o sistema de ecopontos tendo como
base de referência 2003. Esta proposta deverá, contudo, ser encarada como uma solução provisória,
enquanto não for adoptada a proposta-quadro sobre a tarifação da utilização das infra-estruturas.
Considera aceitável manter o mesmo número de ecopontos bem como a sua distribuição dentro da
UE, congratulando-se com o facto de deixar de ser aplicável a cláusula de 108% (limite máximo do
número de passagens em trânsito). Contudo, o CESE é de opinião que o nº 3 do artigo 3º da proposta
de regulamento, o qual prevê, no caso da não adopção da proposta-quadro, o prolongamento do
sistema de ecopontos até 2005 e 2006, não constitui base jurídica adequada para permitir a
prorrogação automática deste sistema de ecopontos e defende a sua supressão. Por último, o CESE é
a favor da concretização efectiva do acordo sobre a oferta de trajectos de trânsito por caminho de
ferro para o transporte de mercadorias e sugere que os camiões menos poluentes tenham um
tratamento diferenciado ao nível fiscal em relação aos camiões que causam mais danos ao ambiente e
que se desenvolva, ao nível europeu, um sistema em que o grau de eficácia ambiental determine,
muito mais do que até aqui, a escolha do meio de transporte utilizado.
 

– Contacto: Siegfried JANTSCHER
 (Tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried Jantscher@esc.eu.int)
 
•  Comércio dos direitos de emissão de gases com efeito de estufa

 Relator: J. GAFO FERNÁNDEZ (Empregadores – E)
 

 – Referência: COM(2001) 581 final – 2001/0245 (COD) – CES 680/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O CESE defendeu sempre, sem reservas, a aprovação e ratificação do Protocolo de Quioto. Embora

compartilhando o objectivo final desta Directiva, o CESE tem algumas reservas sobre a actual
proposta.

 
 Em primeiro lugar, o CESE entende que o objectivo desta directiva não deveria consistir em "...

promover a redução economicamente eficiente das emissões de gases com efeito de estufa" mas,
antes, "... conseguir que a redução de emissões destes gases seja economicamente eficiente e
salvaguardando a competitividade e o emprego global na União Europeia". Em segundo lugar, o
CESE tem algumas dúvidas em relação à aplicação coerciva da presente Directiva no período
transitório entre os anos de 2005 e 2008 (anterior à entrada em vigor formal do Protocolo de Quioto).
Em terceiro lugar, o CESE não encontra justificação para a exclusão, na proposta inicial, de outros
gases com efeito de estufa, nem para não se considerarem, a partir de 2008, os outros dois
mecanismos de flexibilidade previstos no referido Protocolo.

 
– Contacto: Johannes KIND
 (Tel.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
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•  Emissões sonoras das aeronaves civis subsónicas
 Relator: B. GREEN (Empregadores – DK)
 
 – Referência: COM(2001) 74 final – 2001/0308 (COD) – CES 677/2002
 
– Contacto: Luís LOBO
 (Tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 

IMIGRAÇÃO E JUSTIÇA
 

•  Mecanismo de coordenação aberto para as políticas de imigração e de asilo
 Relatora: S. zu EULENBURG (Interesses Diversos – D)
 
 – Referência: COM(2001) 710 + 387 final – CES 684/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O CESE aplaude a aplicação do mecanismo de coordenação aberto às políticas de imigração e asilo,

como mecanismo complementar para aperfeiçoar e apoiar o quadro legislativo comum, mas
lamentaria que, com a preocupação de aplicar o método aberto de coordenação, se negligenciasse a
aplicação das futuras medidas legislativas.

 
 O CESE defende que os dois métodos continuem a ser considerados em separado para ter em conta

as exigências de cada um deles, não obstante os pontos que lhes são comuns.
 
 O CESE recomenda um método mais rápido para criar possibilidades de migração legais e insiste

veementemente que o êxito da política comunitária de imigração depende do grau de integração dos
migrantes no país de acolhimento.

 
 No atinente à política de asilo, o CESE congratula-se com as medidas propostas para desenvolver

um sistema de asilo eficaz.
 
– Contacto: Pierluigi BROMBO
 (Tel.: 00 32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
 
•  Autorização de residência concedida às vítimas do auxílio à imigração

clandestina
 Relator: L. M. PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – ES)
 
 – Referência: COM(2002) 71 final – 2002/0043 (CNS) – CES 690/2002
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 – Pontos principais:
 
 O CESE vê o conteúdo da proposta de directiva como um avanço positivo, mas gostaria de propor

algumas modificações para melhorar a sua eficácia:
 

– prolongar a autorização de residência até um ano;
– a possibilidade para os membros de um grupo em que uma pessoa colaborou de cooperar com as

autoridades;
– atribuir um papel mais importante às organizações sociais;
– inclusão no âmbito de aplicação da directiva das vítimas de exploração de mão-de-obra em

circunstâncias extremas;
– concessão da autorização de residência aos membros da família da pessoa que colabora;
– condições mais favoráveis para as vítimas menores.

 
– Contacto: Pierluigi BROMBO
 (Tel.: 00 32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
 
•  Normas mínimas – Estabelecimento do estatuto de refugiado aos nacionais

de países terceiros
 Relatora: LE NOUAIL (Trabalhadores – F)
 
 – Referência: COM(2001) 510 final – 2001/0207 (CNS) – CES 683/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O CESE congratula-se com o processo encetado no sentido da adopção de normas comuns com vista

a reconhecer o estatuto de refugiado ou de protecção complementar, mas realça a necessidade de
preservar as práticas mais favoráveis nos Estados-Membros.

 
 O CESE dá o seu aval à iniciativa da Comissão e aprova mais concretamente a igualdade de

tratamento em relação aos nacionais dos Estados-Membros; o conceito de protecção subsidiária
enquanto protecção aplicável às pessoas cujo motivo de pedido de asilo não faz parte do âmbito da
Convenção de Genebra e a ampliação do campo de aplicação da protecção às vítimas de
perseguições por organizações ou agentes não estatais.

 
 O CESE lamenta que a Comissão estabeleça certas diferenças entre o estatuto de refugiado e o

estatuto conferido pela protecção subsidiária e aproveita para sublinhar a importância da família e a
especial atenção que se deve reservar às mulheres e às formas específicas de perseguição de que
estas possam ser vítimas.

 
– Contacto: Pierluigi BROMBO
 (Tel.: 00 32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
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•  Melhoria do acesso à Justiça nos processos transfronteiras
 Relator único: M. CAVALEIRO BRANDÃO (Empregadores – P)
 
 – Referência: COM(2002) 13 final – 2002/0020 (CNS) – CES 687/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O CESE acolhe muito favoravelmente a proposta da Comissão.
 
 Não obstante, o CESE chama a atenção para os seguintes aspectos que justificam uma melhor

ponderação:
 

– O acesso à justiça corresponde a um direito fundamental dos cidadãos e, nessa medida, o regime
de assistência deve cobrir todos os cidadãos com residência habitual no Estado-Membro,
independentemente da regularidade da sua situação;

 
– O apoio judiciário deve estar garantido na fase executiva, mesmo que a execução deva

prosseguir em Estado diferente do Estado do foro;
 

– Os interesses dos cidadãos devem ser garantidos pelo apoio judiciário de um profissional com
formação adequada e especializada, isto é, de um advogado;

 
– As empresas cuja situação económica o justifique não devem ser excluídas do âmbito da

assistência judiciária;
 

– A fluidez de funcionamento do sistema a criar recomendaria a adopção de uma língua veicular e
a necessária compatibilização dos sistemas e programas informáticos a operar dentro da rede de
comunicação entre as várias entidades nacionais acreditadas para o efeito;

 
– Devem ser previstos meios técnicos e financeiros adequados à divulgação do sistema junto dos

cidadãos e à formação de profissionais a envolver na sua operacionalização.
 
– Contacto: Stefania BARBESTA
 (Tel.: 00 32 2 546 9510 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int
 
 

POLÍTICA REGIONAL E REDES TRANSEUROPEIAS
 

•  Estratégia de futuro para as regiões ultraperiféricas da União Europeia
 Relatora: M. LOPEZ ALMENDARIZ (Empregadores – E)
 
 – Referência: Parecer de iniciativa – CES 682/2002
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 – Pontos principais:
 
 O CESE considera que a Comissão Europeia deve cumprir os compromissos assumidos no seu

relatório de Março de 2000, dando ao nº 2 do artigo 299º o âmbito que ele merece enquanto base
jurídica adequada para estabelecer excepções ao direito comunitário geral, tendo em vista compensar
as desvantagens inerentes à ultraperiferia e possibilitar, desta forma, o desenvolvimento das regiões
ultraperiféricas.

 
 O CESE considera que:
 

– é imperioso que a UE elabore uma estratégia global para a ultraperiferia, com uma definição
dos seus princípios, objectivos e meios disponíveis e com um calendário de medidas a adoptar;

 
– essa necessidade é ainda mais premente quando se tem em conta o actual contexto mundial,

caracterizado pelo fenómeno da globalização, bem como o desafio do alargamento, que
deslocará o centro das atenções da UE para o Leste;

 
– há que abrir uma nova etapa na abordagem comunitária para as regiões ultraperiféricas, que

pressuponha um salto qualitativo em relação à abordagem tradicional, proporcione uma base
jurídica adequada para permitir excepções e ajustamentos ao direito comunitário geral a favor
das regiões ultraperiféricas e possibilite criar as bases de uma verdadeira política comunitária
para a ultraperiferia;

 
– o critério da ultraperifericidade deve ser incluído em todos os níveis de execução das políticas

comunitárias.
 
– Contacto: Alberto ALLENDE

 (Tel.: 00 32 2 546 9679 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int
 
 
•  Revisão/Redes transeuropeias de telecomunicações
 Relator: D. RETUREAU (Trabalhadores – F)
 
 – Referência: COM(2001) 742 final – 2001/0296 (COD) – CES 679/2002
 
– Contacto: Raffaele DEL FIORE
 (Tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: raffaeledelfiore@esc.eu.int)
 
 

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
 

•  Programa I&D – Modificação
 Relator: G. BERNABEI (Empregadores – I)
 
 – Referência: COM(2001) 279 + 594 final – CES 693/2002
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 – Pontos principais:
 

 As medidas enunciadas na proposta relativa ao 6º Programa-Quadro reflectem-se amplamente nas
presentes propostas da Comissão de programas específicos (três dos quais ao abrigo do Tratado da
Comunidade Europeia e dois ao abrigo do Tratado EURATOM) que explicam mais
pormenorizadamente, desenvolvem e clarificam as indicações apresentadas na proposta de
programa-quadro no que diz respeito aos objectivos, aos domínios de investigação abrangidos e, em
cada um deles, aos temas específicos tomados em consideração.
 
 O parecer do CESE está perfeitamente na linha dos seus anteriores pareceres que analisaram a fundo
temas relacionados com a investigação. O CESE reitera – aludindo ao papel catalisador dos
programas específicos na competitividade e no processo de integração dos vários actores europeus
interessados em todos os domínios – a necessidade de aumentar o quadro financeiro em cerca de 50
% como objectivo político a médio prazo.
 
 Em relação a cada um dos programas, o CESE formula recomendações concretas e detalhadas no
sentido de uma política comunitária vigorosa e coerente e do desenvolvimento de uma estratégia
ofensiva associada à reorientação dos programas específicos. Nessa estratégia é conferida uma
posição especial aos nanoprojectos e à garantia de amplas possibilidades de participação para as
PME.
 

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

––––––––––––––––––
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