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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:

26/02 Novo gabinete para utilização esporádica pelos antigos deputaods

27/02 Data em que expira a possibilidade de apresentar de reembolso de despesas e de subsídios
respeitantes ao ano de 2001

28/02 Legionella situation in the LOW building.

29/02 Serviço de automóveis em Estrasburgo.

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 8B/66 telefone:  43722

_______________
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

RENÚNCIA DE UM  DEPUTADO BELGA  AO SEU MANDATO DE DEPUTADO AO
PARLAMENTO  EUROPEU

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

Gunilla CARLSSON (PPE-DE/SV)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2002.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 10 de Outubro de 2002.

_______________
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Na sessão de 23 de Setembro de 2002, o Parlamento Europeu domou conhecimento de que

Johan VAN HECKE

aderiu ao Grupo ELDR, com efeito em 18 de Setembro de 2002.

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 11.10.2002)

Autor Objecto N°

Rosa Miguélez Ramos Ausência de segurança no projecto de regaseificação na
Ria de Ferrol

E-2555/02

Toine Manders Estudantes estrangeiros na Grã-Bretanha E-2556/02

Erik Meijer Controlo financeiro 1: aliciamento e manutenção no cargo
de funcionários críticos como resposta indispensável à
opinião pública negativa

E-2557/02

Erik Meijer Controlo financeiro 2 - perspectivas opostas dos membros
da Comissão e dos funcionários

E-2558/02

Erik Meijer Controlo financeiro 3 - realização de um debate sobre a
melhoria da gestão financeira em abertura total e com
peritos independentes

E-2559/02

Erik Meijer Interesses e posições contraditórias acerca das
consequências para a dentadura e os ossos do flúor
absorvido pelo corpo humano

E-2560/02

Christopher Huhne Harmonização dos serviços financeiros P-2561/02

Neil MacCormick Sistema REACH P-2562/02

Anna Karamanou "Mulheres de preto" - 7.º aniversário do massacre de
Srebrenica

E-2563/02

Anna Karamanou "Mulheres de preto" - 7.º aniversário do massacre de
Srebrenica

E-2564/02

Anna Karamanou Repatriamento maciço de refugiados afegãos E-2565/02

Anna Karamanou Repatriamento maciço de refugiados afegãos E-2566/02

Christopher Huhne Aumento dos preços na zona euro E-2567/02

Robert Evans Acusações de difamação contra Bruce Harris da Casa
Alianza na Guatemala

E-2568/02

Robert Evans Direitos humanos na Birmânia E-2569/02

Robert Evans Refugiados da Coreia do Norte na China E-2570/02

Margie Sudre Futuro dos rótulos ecológicos turísticos na Europa E-2571/02

Kathleen Van Brempt Presença de ciclamato nos refrigerantes light E-2572/02

Kathleen Van Brempt Alergia ao níquel E-2573/02

Kathleen Van Brempt Moedas de cêntimos do euro E-2574/02
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Kathleen Van Brempt Reverso das moedas expressas em euros E-2575/02

Kathleen Van Brempt Reembolso do Viagra E-2576/02

Kathleen Van Brempt Défice do regime comunitário de assistência na doença E-2577/02

Kathalijne Buitenweg e Monica
Frassoni

Racismo e xenofobia: venda, em estações de serviço e
lojas para turistas em Itália, de garrafas de vinho com
fotografias de Hitler e de Mussolini e slogans nazis no
rótulo

E-2578/02

Joaquim Miranda Atestação de competência profissional para tripulações de
cabina na aviação civil

E-2579/02

Joaquim Miranda Atestação de competência profissional para tripulações de
cabina na aviação civil

E-2580/02

Camilo Nogueira Román Via rápida do Morrazo, na Galiza E-2581/02

Jan Dhaene Obrigação de instalação do espelho de ângulo morto nos
veículos pesados

P-2582/02

Ioannis Marinos Harmonização da legislação turca com o acervo
comunitário

P-2583/02

Olivier Dupuis Direitos do Homem no Laos P-2584/02

Ilda Figueiredo Os efeitos inflacionistas do euro P-2585/02

Bruno Gollnisch Controlo da identidade dos passageiros nos transportes
aéreos

P-2586/02

Ingo Schmitt Armas radiotécnicas P-2587/02

Glyn Ford Harmonização do IVA E-2588/02

Pere Esteve Céu único europeu E-2589/02

Mario Borghezio Não entrada em circulação da série completa "Flor de
cunho" das 96 moedas de euro

E-2590/02

Gian Gobbo Prioridade aos cidadãos argentinos de origem europeia no
contexto da imigração extra-comunitária

P-2591/02

Antonios Trakatellis Listas eleitorais e aquisição ilegal da nacionalidade grega E-2592/02

Antonios Trakatellis Listas eleitorais e aquisição ilegal da nacionalidade grega E-2593/02

Antonios Trakatellis Entrada ilegal de imigrantes clandestinos na Grécia
através da Turquia - violação do Acordo de parceria

E-2594/02

Stavros Xarchakos Capacetes para motociclistas e multas na Grécia E-2595/02

Stavros Xarchakos Destruição de monumentos da antiguidade grega e romana
na Turquia

E-2596/02
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Olivier Dupuis Condições de detenção de Zouhair Yahyaoui E-2597/02

Olivier Dupuis Repressão da minoria Hmong na zona especial de
Saysomboune, no Laos

E-2598/02

Janelly Fourtou Direito das marcas na Polónia E-2599/02

Ilda Figueiredo Rubrica orçamental B3-4102 e a luta contra o trabalho
infantil

E-2600/02

Ilda Figueiredo Regulamento sobre os pagamentos transfronteiras em
Euros

E-2601/02

Ilda Figueiredo Incêndios florestais e rubrica orçamental B2-515 E-2602/02

Gerhard Schmid Sistemas informais de transferência de dinheiro E-2603/02

Michl Ebner "Pumpguns" E-2604/02

Michl Ebner Regulamentação do horário de trabalho dos motoristas de
pesados

E-2605/02

Michl Ebner Taxas que distorcem a concorrência no comércio entre os
Estados-Membros

E-2606/02

Graham Watson Ajuda da União Europeia ao Afeganistão E-2607/02

Rosa Miguélez Ramos Apresamentos arbitrários de navios de pesca comunitários
por parte de Marrocos

E-2608/02

Bruno Gollnisch Controle de identidade dos passageiros dos transportes
aéreos

E-2609/02

Antonio Di Pietro Evolução das relações entre a República da Mongólia e a
União Europeia

E-2610/02

Jan Mulder Transporte/comercialização de bovinos provenientes de
zonas naturais

E-2611/02

Camilo Nogueira Román Apresamento do barco de pesca de cefalópodes galego
Viduido pela armada de Marrocos

E-2612/02

Sérgio Marques Convenção sobre o futuro da União Europeia E-2613/02

Michl Ebner Introdução de notas de 1 e de 2 euros E-2614/02

Michl Ebner Regulamentação, à escala da União Europeia, do consumo
de álcool de acordo com a idade, a hora e o local

E-2615/02

Konstantinos Hatzidakis Páginas Internet das autoridades de gestão do QCA na
Grécia

E-2616/02

Michl Ebner Subsídios diferenciais no sistema remuneratório das
Escolas Europeias

E-2617/02
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Michl Ebner e Giacomo Santini Directiva sobre as montanhas E-2618/02

Erik Meijer O direito de todos os movimentos políticos organizarem e
participarem em eleições parlamentares e os direitos daí
resultantes

E-2619/02

Erik Meijer Valor como precedente de recentes decisões tomadas pela
Espanha para o funcionamento da democracia parlamentar
na União Europeia

E-2620/02

Maurizio Turco Benefícios da liberalização e prejuízos do proteccionismo P-2621/02

Bert Doorn Reforço do dique de Sliedrecht na sequência do novo
adiamento da decisão e da resposta da Comissão à
pergunta oral H-0578/02

P-2622/02

Markus Ferber Transposição,  por parte dos países candidatos, da nova
Directiva 2002/39/CE, relativa aos serviços postais

E-2623/02

Markus Ferber Transposição da nova Directiva 2002/39/CE, relativa aos
serviços postais

E-2624/02

Markus Ferber IVA sobre os serviços postais E-2625/02

Klaus-Heiner Lehne Classificação pautal dos granulados com teor em açúcar
destinados à produção de bebidas à base de chá de limão

E-2626/02

Konstantinos Hatzidakis Problemas na implementação dos programas relativos ao
ambiente

E-2627/02

Alexandros Alavanos Aumento fulgurante dos preços na Grécia E-2628/02

Olivier Dupuis Prisão, dois meses após a sua libertação, do jornalista
Abdallah Zouari

E-2629/02

Erik Meijer Forte aumento do contributo da navegação marítima para
a poluição atmosférica sobre a superfície terrestre

E-2630/02

Stavros Xarchakos Falta de informação sobre o financiamento de projectos
pela UE

E-2631/02

Elspeth Attwooll CITES - Comércio de marfim E-2632/02

Philip Bushill-Matthews Portagens rodoviárias E-2633/02

Brian Simpson Destruição de património europeu pelos caminhos-de-
ferro belgas

E-2634/02

Brian Simpson Companhias aéreas de preços reduzidos e direitos dos
consumidores

E-2635/02

Graham Watson Perseguições de comunidades cristãs na Indonésia E-2636/02

Rosa Miguélez Ramos Acções a favor da protecção das florestas contra a
poluição atmosférica na Galiza (Espanha)

E-2637/02
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Rosa Miguélez Ramos Acções de protecção das florestas contra os incêndios na
Galiza (Espanha)

E-2638/02

Kathleen Van Brempt Proibição de suplementos de flúor E-2639/02

Daniel Hannan Quatro perguntas sem resposta P-2640/02

Daniel Hannan Sanções impostas pela UE prejudicam empresas europeias E-2641/02

Alexandros Alavanos Trabalhos no rio Kifissos em Atenas P-2642/02

Benedetto Della Vedova Representatividade da Confederação Europeia de
Sindicatos (CES)

P-2643/02

Mogens Camre Violação do Acordo sobre o EEE por parte da Noruega na
exportação de peixe não norueguês com certificados de
origem noruegueses

E-2644/02

Antonios Trakatellis Acidente numa instalação da empresa pública de
electricidade (DEI) da Grécia

E-2645/02

Stavros Xarchakos Serviços de aviação civil e de meteorologia na UE E-2646/02

Richard Corbett Aplicação uniforme de normas E-2647/02

Sérgio Marques Vertente energia do programa POSEIMA E-2648/02

Paulo Casaca Pesca desportiva E-2649/02

Marco Pannella Ausência de denúncia do Acordo de Cooperação com o
Vietname por violação do artigo 2º, na sequência das
graves, reiteradas e inúmeras violações dos direitos
humanos, políticos e religiosos

P-2650/02

Kathleen Van Brempt Sistemas de bloqueio dos telemóveis E-2651/02

Frank Vanhecke Acordos aduaneiros sobre portos entre as autoridades
nacionais

E-2652/02

Frank Vanhecke Línguas utilizadas nos rótulos de produtos comerciais E-2653/02

Frank Vanhecke Política de emprego do Governo belga E-2654/02

Robert Evans Maajid Nawaz, Ian Malcolm Nisbett e Reza Pankhurst
detidos no Egipto

P-2655/02

Antonios Trakatellis Desactivação dos reactores nucleares de Kozloduy -
cumprimento pela Bulgária das suas obrigações
decorrentes do Acordo de Parceria

P-2656/02

Toine Manders Observadores de aviões P-2657/02

José Salafranca Sánchez-Neyra Abertura de novas delegações do serviço externo da
Comissão

P-2658/02
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Gerhard Schmid Cooperação com países ou regiões não cooperantes E-2659/02

Robert Evans Detenção no Egipto de Maajid Nawaz, Ian Malcolm
Nisbett e Reza Pankhurst

E-2660/02

Patricia McKenna Projecto de recuperação das praias de Almadrava e Les
Devesses de Denia, Alicante

E-2661/02

Caroline Lucas Transportes aéreos e ambiente E-2662/02

Glyn Ford Discriminação pelas autoridades francesas E-2663/02

Robert Goebbels "Neutralidade" da política de concorrência em matéria de
direitos de retransmissão televisiva de acontecimentos
desportivos

E-2664/02

Robert Goebbels Localização dos serviços da Comissão no Luxemburgo E-2665/02

Bart Staes Loja para funcionários da UE em Bruxelas E-2666/02

Bart Staes Loja para funcionários da UE em Bruxelas (2) E-2667/02

Proinsias De Rossa Deportação de Christina Onasanwo da Irlanda para a
Nigéria

P-2668/02

Paulo Casaca Cartel europeu do açúcar P-2669/02

Alexandros Alavanos Os direitos humanos dos trabalhadores "de aluguer" E-2670/02

Stavros Xarchakos Destruição do património cultural e perseguições em
Imbros e Ténedos

E-2671/02

Mary Banotti Aluguer de automóveis na UE por pessoas com mais de
70 anos

E-2672/02

Pasqualina Napoletano e outros Critérios de inclusão dos parceiros mediterrânicos no
documento de programação "Iniciativa europeia para a
democracia e a defesa dos direitos do Homem, 2002-
2004"

E-2673/02

Kathleen Van Brempt Problemas ambientais - acesso dos cidadãos à informação
relativa à tomada de decisões em matéria de ambiente -
participação dos cidadãos neste processo decisório

E-2674/02

Paulo Casaca Perigos da piscicultura para o ambiente e para os
consumidores

E-2675/02

Paul Rübig Seguimento do Livro Verde sobre a defesa do consumidor E-2676/02

Chris Davies Segurança contra incêndios E-2677/02

Erik Meijer, Pedro Marset Campos
e Herman Schmid

Busca de soluções pacíficas para o conflito que se arrasta
nas Filipinas, evitando a ilegalização de organizações não
terroristas

E-2678/02
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Erik Meijer Equiparação dos requisitos para concessão de uma licença
a um centro de alojamento temporário de espécies animais
protegidas com os aplicáveis a um jardim zoológico

E-2679/02

Erik Meijer O termo da cooperação transfronteiriça no sector dos
transportes públicos de autocarro entre os Países Baixos e
a Bélgica na região europeia (Euregio) de Scheldemond

E-2680/02

Erik Meijer Incompatibilidade entre a obrigação de conservar os dados
referentes ao tráfego de telecomunicações e a protecção da
privacidade consagrada no artigo 8º  da CEPDH

E-2681/02

Paulo Casaca Directiva nitratos E-2682/02

Freddy Blak Portagens nas estradas europeias E-2683/02

Freddy Blak Portagens nas estradas europeias E-2684/02

Herbert Bösch Abolição da pena de morte E-2685/02

Mihail Papayannakis Água engarrafada contaminada E-2686/02

Mario Borghezio Toxicidade das moedas de 1 e 2 euros E-2687/02

Benedetto Della Vedova Violação da Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de
Abril de 1979, por parte da República Italiana, com a lei
nº 18 da Região da Lombardia de 7 de Agosto de 2002

E-2688/02

Bart Staes Definição de conceitos do Código Europeu de Conduta
relativo às exportações de armas

E-2689/02

Bart Staes Sistema europeu de certificados de destino final E-2690/02

Bart Staes Aprovação do Código Europeu de Conduta nas
exportações de armamento dos Estados candidatos à
adesão

E-2691/02

Bart Staes Sistema europeu uniforme de registo de armas E-2692/02

Bart Staes Sistema europeu uniforme de registo de armas E-2693/02

Bart Staes Simplificação do sistema de autorizações na importação e
exportação de material de defesa dentro da UE

E-2694/02

Bart Staes Línguas utilizadas nos relatórios do Eurobarómetro E-2695/02

Joaquim Miranda Auxílios estatais aos transportes marítimos E-2696/02

Dominique Souchet Taxa reduzida de IVA para os serviços de restauração P-2697/02

Kurt Lechner Livre circulação de pessoas E-2698/02

Manuel Pérez Álvarez Obstáculos à livre circulação de médicos E-2699/02
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Manuel Pérez Álvarez Pedidos de prestação suplementar do Fundo Nacional de
Solidariedade francês

E-2700/02

Mario Borghezio Protecção da privacidade na correspondência dos bancos
italianos

E-2701/02

Paulo Casaca Falsificação alimentar na União Europeia E-2702/02

Raffaele Costa Livre circulação de doentes nos países da União P-2703/02

Charles Tannock Perseguições por parte das autoridades birmanesas E-2704/02

Chris Davies Natura 2000 - Chipre E-2705/02

Chris Davies Serviços de transporte de mercadorias através do Túnel da
Mancha

E-2706/02

Chris Davies Directiva "Habitats" E-2707/02

Chris Davies Plano hidrológico nacional espanhol E-2708/02

Rosa Miguélez Ramos Investigação no domínio da pesca no âmbito do VI
Programa-Quadro de Investigação

E-2709/02

Bartho Pronk Comparibilidade dos dados estatísticos da UE e dos EUA E-2710/02

Erik Meijer Condições de vida dos detidos na Hungria, país candidato
à adesão

E-2711/02

María Izquierdo Rojo Benefícios sociais dos emigrantes espanhóis que
trabalham nas vindimas

P-2712/02

Seán Ó Neachtain Recolha de estatísticas agrícolas P-2713/02

Baroness Sarah Ludford Repatriamento forçado de refugiados norte-coreanos pela
República Popular da China

E-2714/02

Baroness Sarah Ludford Repatriamento forçado de refugiados norte-coreanos pela
República Popular da China

E-2715/02

Cristiana Muscardini O euro e o níquel E-2716/02

Vitaliano Gemelli Recursos administrativos de funcionários e outros agentes
da Comissão Europeia

E-2717/02

Rolf Linkohr Avaliação dos blocos 1-4 da central nuclear de Kozlodui P-2718/02

Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Atraso na criação do observatório comunitário LEADER
+

P-2719/02

Stavros Xarchakos Protecção da saúde dos consumidores na Grécia E-2720/02

Stavros Xarchakos Pontos de vista do Comissário Patten sobre a Albânia E-2721/02
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Peter Skinner e Helle Thorning-
Schmidt

Directiva 1999/38/CE do Conselho e necessidade de
investigação suplementar quanto aos aditivos utilizados na
indústria da madeira

E-2722/02

Peter Skinner e Helle Thorning-
Schmidt

Aplicação da Directiva 1999/38/CE do Conselho relativa
à protecção dos trabalhadores contra riscos ligados à
exposição a agentes cancerígenos

E-2723/02

Rosa Miguélez Ramos Denominação da sardinha E-2724/02

Camilo Nogueira Román Violação das normas comunitárias em matéria de
ambiente no traçado da auto-estrada A-9 entre Espanha e
Portugal

E-2725/02

Albert Maat Restituições à exportação de bovinos reprodutores para
Marrocos

P-2726/02

Gerhard Schmid Unidades de guarda das fronteiras E-2727/02

Konstantinos Hatzidakis Não pagamento das ajudas aos agricultores biológicos
gregos

E-2728/02

Emmanouil Bakopoulos Conselheiro de auditoria em processos de concorrência E-2729/02

Emmanouil Bakopoulos Marina II e Europa do Sul E-2730/02

Mary Honeyball Concurso "Miss Mundo" na Nigéria E-2731/02

Robert Goebbels Conclusões a tirar da experiência sueca em matéria de
fundos de pensões

E-2732/02

Nelly Maes Apoio financeiro à indústria petrolífera europeia E-2733/02

Ilda Figueiredo Instalação de radar na Ilha da Madeira E-2734/02

Ilda Figueiredo Consequências sociais e económicas do alargamento da
UE

E-2735/02

Raffaele Costa Livre circulação de doentes nos países da União E-2736/02

Torben Lund Valores-limite para os OGM e incumprimento da
legislação

P-2737/02

Charles Tannock e Theresa Villiers Situação do Congestion Scheme (sistema para evitar o
congestionamento do tráfego) de Londres

E-2738/02

Emmanouil Bakopoulos Diferenças nos preços dos automóveis na União Europeia E-2739/02

Emmanouil Bakopoulos Aeroporto de Atenas E-2740/02

Emmanouil Bakopoulos Agricultura biológica na União Europeia E-2741/02

Emmanouil Bakopoulos Ausência do grego na página da INFOREGIO E-2742/02

Ian Hudghton Rendimentos da indústria da pesca E-2743/02
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Ian Hudghton Necrose Hematopoética Infecciosa E-2744/02

Ian Hudghton Vacina contra a Anemia Infecciosa dos Salmonídeos E-2745/02

Samuli Pohjamo e Mikko Pesälä A turfa como elemento da directiva sobre resíduos
mineiros

E-2746/02

Raffaele Costa Livre circulação de doentes nos países da União E-2747/02

Peter Skinner Importação ilegal de carne de África P-2748/02

Bart Staes Adaptação da zona das instituições comunitárias de
Bruxelas ao alargamento

P-2749/02

María Izquierdo Rojo A violação da professora paquistanesa Mukhtar Mai e o
direito tribal

E-2750/02

Michael Cashman Cheques de viagem P-2751/02

Joan Colom i Naval Execução orçamental da Rubrica 2 das Perspectivas
Financeiras no exercício de 2002

P-2752/02

Isabelle Caullery Inibição das radiações electromagnéticas P-2753/02

Ioannis Marinos Imigração clandestina E-2754/02

Avril Doyle Questão social transfronteiriça E-2755/02

Jan Mulder Nomeações, por razões políticas, na agência de
pagamento SAPARD na Polónia

E-2756/02

Glyn Ford Banco de Desenvolvimento para o Nordeste Asiático E-2757/02

Olivier Dupuis Execução de Yoshiteru Hamada e Tatsuya Haruta E-2758/02

Frank Vanhecke Terrorismo E-2759/02

Frank Vanhecke Política de asilo da União E-2760/02

Bart Staes Uso de línguas e número de telefone de emergência
europeu 112

E-2761/02

Bart Staes Regulamentação das campanhas publicitárias alusivas às
festividades destinadas às crianças

E-2762/02

Bart Staes Transporte de estrume e livre circulação de mercadorias,
serviços e capitais

E-2763/02

Bart Staes Discriminação linguística - estudo sobre a contratação de
falantes nativos

E-2764/02

Kathleen Van Brempt Proposta de directiva sobre responsabilidade ambiental -
Pergunta escrita P-2156/02 - resposta insuficiente -
violação do artigo 197º do Tratado CEE

E-2765/02
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Kathleen Van Brempt Proposta de directiva sobre responsabilidade ambiental -
Pergunta escrita P-2156/02 - resposta insuficiente -
violação do artigo 197º do Tratado CEE

E-2766/02

Kathleen Van Brempt CELEX  - Acesso do público a informação sobre os
trabalhos e legislação da União Europeia

E-2767/02

Kathleen Van Brempt Pay-as-you-drive (Prémio por quilómetro) E-2768/02

Kathleen Van Brempt Categorias de segurança da rede viária europeia E-2769/02

Raffaele Costa Livre circulação de doentes nos países da União E-2770/02

Raffaele Costa Livre circulação dos doentes nos países da União E-2771/02

Giovanni Pittella Procedimento de concurso público nos termos da Lei
236/93

P-2772/02

Alexandros Alavanos Saúde e segurança dos trabalhadores - Queixa 00/4404,
SG(2000) A/3228/2

E-2773/02

Struan Stevenson Moedas de um euro E-2774/02

Juan Naranjo Escobar Alergias provocadas pelas moedas de 1 e 2 euros E-2775/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Apresamento do barco de pesca "Viduido" E-2776/02

Robert Goebbels Directiva "impacto" e princípio da subsidiariedade E-2777/02

Giovanni Pittella Bilhete de identidade europeu E-2778/02

Luigi Cocilovo Aplicação dos Regulamentos (CEE) nºs 1408/71 e 574/72,
no âmbito do Acordo União Europeia-Confederação
Helvética

E-2779/02

Luigi Cocilovo Tratamentos médicos durante a estada num Estado-
Membro que não o de residência. Artigos 22º e 31º do
Regulamento (CEE) nº 1408/71

E-2780/02

Jan Mulder Kaliningrad e a protecção dos interesses financeiros da
União

E-2781/02

Avril Doyle Fluoretos no abastecimento público de água E-2782/02

Chris Davies Iniciativa da UE sobre a água na perspectiva da Cimeira
Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentado

E-2783/02

Glyn Ford Encerramento da fábrica "Federal Mogul" - transferência
de postos de trabalho para países candidatos à adesão à
UE

E-2784/02

Glyn Ford Encerramento da fábrica "Federal Mogul" - ausência de
notificação dos trabalhadores

E-2785/02
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Ulla Sandbæk Açúcar E-2786/02

Ulla Sandbæk Açúcar E-2787/02

Raffaele Costa Livre circulação de doentes nos países da União Europeia E-2788/02

Mihail Papayannakis Crianças-soldados E-2789/02

Mihail Papayannakis Convenção Internacional contra a Tortura - abstenção dos
Estados Unidos da América

E-2790/02

Konstantinos Hatzidakis Aumento dos acidentes de trabalho na Grécia E-2791/02

Stavros Xarchakos Controlo das doenças dos animais na Grécia E-2792/02

Robert Goebbels Concorrência no sector da aviação comercial E-2793/02

Giacomo Santini Encerramento do troço final da auto-estrada de Brenner ao
tráfego de veículos pesados durante a noite decidido pelo
governo do Tirol

E-2794/02

Jan Dhaene Semana Europeia da Mobilidade e Dia Europeu sem
Automóvel

E-2795/02

José Ribeiro e Castro Timor-Leste - Avaliação das ajudas P-2796/02

Caroline Lucas Sonar activo de baixa frequência E-2797/02

Caroline Lucas Adjudicação de contratos públicos: renegociação de
preços

E-2798/02

Caroline Lucas Adjudicação de contratos públicos: avaliação das
propostas

E-2799/02

Chris Davies Fábrica de cimento de Clitheroe, Inglaterra E-2800/02

Miquel Mayol i Raynal Detenção de Leyla Zana e adesão da Turquia E-2801/02

Miquel Mayol i Raynal Detenção de Leyla Zana e adesão da Turquia E-2802/02

Bart Staes Ensino de línguas nas Escolas Europeias sediadas na
Bélgica

E-2803/02

Raffaele Costa Livre circulação de doentes nos países da União Europeia E-2804/02

Christos Folias Directiva 2000/35/CE que estabelece medidas de luta
contra os atrasos de pagamento nas transacções
comerciais

P-2805/02

Jules Maaten Comunicação da Comissão Europeia sobre a suavização
da redução do défice orçamental dos países da zona euro,
de 24 de Setembro de 2002

P-2806/02



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS24

Boletim 21.10.2002 - PT - PE 320.291

Gabriele Stauner Majorações ilegais dos vencimentos dos Comissários E-2807/02

Graham Watson Reforma da Política Comum de Pescas - Zona exclusiva
de 12 milhas

E-2808/02

Graham Watson Alergias alimentares e ingredientes utilizados na
restauração

E-2809/02

Stephen Hughes Pesca com redes de emalhar no Mar do Norte E-2810/02

Salvador Jové Peres Aceitação irregular pela Comissão de uma correcção para
cima dos dados relativos às quantidades de tomate
transformado

E-2811/02

Salvador Jové Peres Aceitação irregular pela Comissão de uma correcção para
cima dos dados relativos às quantidades de tomate
transformado

E-2812/02

Salvador Jové Peres Aceitação irregular pela Comissão de uma correcção para
cima dos dados relativos às quantidades de tomate
transformado

E-2813/02

Rosa Miguélez Ramos Redução da frota pesqueira em países terceiros E-2814/02

Miquel Mayol i Raynal Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos E-2815/02

Raffaele Costa Livre circulação de doentes nos países da União E-2816/02

Bill Newton Dunn Lemon curd e mincemeat P-2817/02

Theresa Villiers A Directiva relativa ao abuso do mercado e os jornalistas P-2818/02

Chris Davies Resposta do Governo espanhol à Comissão a respeito do
Plano Hidrológico Nacional espanhol

E-2819/02

Marco Pannella Situação do Dr. Nguyen Dan Que E-2820/02

Jules Maaten Radiações dos telemóveis E-2821/02

Angelika Niebler Formulário de candidatura ao programa de acção
comunitário Juventude da União   Europeia

E-2822/02

Kathleen Van Brempt Ajuda financeira suplementar aos países em
desenvolvimento para a aplicação da Convenção sobre as
Alterações Climáticas

E-2823/02

Kathleen Van Brempt Florestas tropicais e outras florestas dos países em
desenvolvimento - manutenção e gestão sustentável

E-2824/02

Kathleen Van Brempt Iniciativa norte-americana "Congo Basin Forest
Partnership" para a protecção das florestas na Bacia do
Congo - Posição da Comissão

E-2825/02
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Kathleen Van Brempt Programa de acção para a integração do aspecto do clima
na política de desenvolvimento da UE

E-2826/02

Hans Karlsson Auxílios estatais distorcem a concorrência E-2827/02

Raffaele Costa Livre circulação de doentes nos países da União E-2828/02

Struan Stevenson Utilização ilegal de redes de deriva E-2829/02

Isidoro Sánchez García Manobras militares Espanha/OTAN em Fuerteventura
(Ilhas Canárias)

E-2830/02

Robert Goebbels Comércio internacional e regras de disponibilidade dos
balanços

E-2831/02

Sergio Berlato Proibição de exportar produtos biológicos europeus
certificados para os Estados Unidos

E-2832/02

Anneli Hulthén Salmonela em preparados de carne E-2833/02

Karin Riis-Jørgensen Reembolso do IVA P-2834/02

Jorge Hernández Mollar Ajudas comunitárias ao engarrafamento dos vinhos de
Málaga

E-2835/02

Jorge Hernández Mollar Estado da nova regulamentação da UE em matéria de
patentes

E-2836/02

Jorge Hernández Mollar Grau de aplicação da Directiva 2000/35/CE E-2837/02

Salvador Garriga Polledo Delimitação da zona de pesca na foz do rio Guadiana E-2838/02

Salvador Garriga Polledo Ajudas à liberalização dos arrendamentos rurais E-2839/02

Sebastiano Musumeci Segurança nos portos E-2840/02

Roberta Angelilli Utilização, pelo município de Roma, de fundos da
iniciativa EQUAL, do FSE e do 6º Programa de Acção
para a Igualdade de Oportunidades entre Homens e
Mulheres

P-2841/02

Raffaele Costa Livre circulação de doentes nos países da União E-2842/02

Ian Hudghton Consequências perniciosas dos atrasos nas propostas da
Política Comum das Pescas

P-2843/02

Olivier Dupuis Utilização dos dinheiros públicos europeus no Kosovo E-2844/02

Marco Pannella Perseguições de que são novamente vítimas os
Montagnards no Camboja e no Vietname

E-2845/02
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Erik Meijer Desigualdade de tratamento entre três candidatos à
adjudicação da prestação de serviços numa ligação
ferroviária de alta velocidade nos Países Baixos, com o
objectivo de obter um pagamento elevado

E-2846/02

Erik Meijer Ausência de estudos e de medidas de prevenção em
matéria de impactos cósmicos com a Terra e catástrofes
dos mesmos decorrentes

E-2847/02

María Valenciano Martínez-Orozco Situação do processo de infracção nº 2000/4879 P-2848/02

Bart Staes Reconhecimento do D'Hoppebos como zona de habitats P-2849/02

Alexander de Roo Projecto de transvase do Ebro na Catalunha, Espanha P-2850/02

Marialiese Flemming Comércio de peles E-2851/02

Alexandros Alavanos Problemas causados aos horticultores da UE pela não
proibição de utilização de brometo de metilo nos países
em desenvolvimento

E-2852/02

Antonios Trakatellis Alterações climáticas: aplicação do Protocolo de Quioto
na Grécia

E-2853/02

Marco Pannella Novo encarceramento do jornalista Nguyen Vu Binh E-2854/02

Roberta Angelilli Utilização dos Fundos Save II e Altener II pelo Município
de Roma

E-2855/02

Roberta Angelilli Utilização de fundos a favor dos refugiados e dos
trabalhadores migrantes pelo Município de Roma

E-2856/02

Roberta Angelilli Utilização do Fundo do Programa Daphne pelo Município
de Roma

E-2857/02

Roberta Angelilli Utilização, por parte do Município de Roma, dos fundos
Life III, V Programa de acção em matéria de ambiente e
desenvolvimento sustentável, acções de formação e de
sensibilização para os problemas ambientais

E-2858/02

Ria Oomen-Ruijten Transformação de gorduras provenientes de restos de
animais

E-2859/02

Margrietus van den Berg Ausência de relatório anual no âmbito do programa de
acção de luta contra a SIDA

E-2860/02

José Ribeiro e Castro Angola: Transparência das contas do Estado E-2861/02

José Ribeiro e Castro Angola: Orçamento 2003 E-2862/02

Raffaele Costa Livre circulação de doentes nos países da União E-2863/02
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

12/2002 321.957 De ROSSA Constante estado de agitação existente na Papuásia
Ocidental

24.07.2002 24.10.2002 11

13/2002 323.196 DUCARME Recusa da revisão intercalar da Políttica Agrícola
Comum

23.09.2002 23.12.2002 3

14/2002 323.497 PANNELLA, CASACA, COHN-
BENDIT, DAVIES, TANNOCK

Violação dos direitos fundamentais do povo
vietnamita e a libertação das autoridades religiosas

23.09.2002 23.12.2002 9

15/2002 323.498 PANNELLA, CASACA, COHN-
BENDIT, DAVIES, TANNOCK

Violação dos direitos fundamentais do povo
vietnamita e o erspeito dos direitos dos
montanheses

23.09.2002 23.12.2002 8

                                                     
1 Situação em  26.09.2002
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES                   (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

BROK
(PPE-DE)

Alargamento: relatório sobre os
progressos realizados

AFET (F) 30.09.02 C5-0474/02

AUROI
(VERTS/ALE)

Produtos de origem animal destinados ao
consumo humano: segurança, controlos
oficiais (modif. Regul. 89/662)

AGRI (P) 02.10.02 C5-0340/02

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Reforma do processo de apuramento de
contas

AGRI (P) 02.10.02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Luta contra o HIV/SIDA, a malária e a
tuberculose nos países em
desenvolvimento: programa de
investigação (EDCTP)

BUDG (P) 08.10.02 C5-0392/02

WALTER
(PSE)

Catástrofes naturais, tecnológicas ou
ambientais graves: Fundo de
Solidariedade da União Europeia

BUDG (P) 25.09.02 C5-0441/02

MIRANDA
(GUE/NGL)

Acordo de pesca CE/Angola: período de
3 de Agosto de 2002 a 2 de Agosto de
2004

DEVE (P) 02.10.02

Grupo
GUE/NGL

Luta contra o HIV/SIDA, a malária e a
tuberculose nos países em
desenvolvimento: programa de
investigação (EDCTP)

DEVE (P) 02.10.02 C5-0392/02

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Cooperação para o desenvolvimento:
países da Ásia e da América Latina (alter.
Regulamento (CE) nº 2258/96)

DEVE (F) 02.10.02 C5-0368/02

BERES
(PSE)

Crédito aos consumidores: harmonização
das disposições legislativas dos Estados-
Membros (revogação da directiva

ECON (P) 01.10.02 C5-0420/02

HUHNE
(ELDR)

Direito das sociedades: requisitos de
publicidade (alteração da Directiva
68/151/CEE)

ECON (P) 01.10.02 C5-0252/02

KARAS
(PPE-DE)

Diálogo social europeu: instituição de
uma Cimeira Social Tripartida para o
Crescimento e o Emprego

ECON (P) 01.10.02
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

MAYOL I
RAYNAL
(VERTS/ALE)

Reutilização e exploração comercial dos
documentos do sector público

ECON (P) 01.10.02 C5-0292/02

TORRES
MARQUES
(PSE)

Branqueamento de capitais: prevenção
através da cooperação aduaneira

ECON (P) 01.10.02 C5-0291/02

KAUPPI
(PPE-DE)

Combustíveis: regime fiscal especial para
o gasóleo, impostos especiais sobre o
consumo de gasolina e gasóleo

ECON (F) 01.10.02 C5-0409/02

DAVIES
(ELDR)

Conservação dos recursos haliêuticos:
interdição da remoçao das barbatanas de
tubarões a bordo dos navios

ENVI (P) 02.10.02 C5-0411/02

MALLIORI
(PSE)

Estupefacientes e substâncias
psicotrópicas: comercialização de
precursores de drogas, controlo e
vigilância

ENVI (P) 02.10.02 C5-0415/02

SORNOSA
MARTÍNEZ
(PSE)

Crédito aos consumidores: harmonização
das disposições legislativas dos Estados-
Membros (revogação da directiva

ENVI (P) 02.10.02 C5-0420/02

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Ambiente: pinturas antivegetativas nos
navios, proibição dos compostos
organoestânicos

ENVI (P) 03.10.02 C5-0347/02

Grupo
PPE-DE

Energia: produção combinada de calor e
de electricidade (PCCE), promoção da
cogeração

ENVI (P) 02.10.02 C5-0366/02

Grupo
PPE-DE

Combustíveis: regime fiscal especial para
o gasóleo, impostos especiais sobre o
consumo de gasolina e gasóleo

ENVI (P) 02.10.02 C5-0409/02

FERREIRA
(PSE)

Alimentação humana: novos aditivos
edulcorantes, sucralose e sal de aspartame
(modif. Dir. 94/35/CE)

ENVI (F) 02.10.02 C5-0341/02

LANNOYE
(VERTS/ALE)

Saúde, ambiente: utilização de nonilfenol,
etoxilato de nonilfenol, cimento (26ª. alt

ENVI (F) 02.10.02 C5-0382/02

LIESE
(PPE-DE)

Tecidos e células humanos ENVI (F) 02.10.02 C5-0302/02

MALLIORI
(PSE)

Segurança alimentar: aromatizantes de
fumo nos alimentos, avaliação e
autorização

ENVI (F) 02.10.02 C5-0348/02
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

NOBILIA
(UEN)

Defesa do ambiente : detergentes,
biodegradabilidade e rotulagem

ENVI (F) 02.10.02 C5-0404/02

PAULSEN
(ELDR)

Saúde humana, aditivos alimentares:
condições de utilização do E 425 konjak
(modif. direct.

ENVI (F) 02.10.02 C5-0378/02

SCHNELLHARDT
(PPE-DE)

Produtos de origem animal destinados ao
consumo humano: segurança, controlos
oficiais (modif. Regul. 89/662)

ENVI (F) 02.10.02 C5-0340/02

Grupo
PPE-DE

Florestas: protecção e acompanhamento,
nova acção comunitária - Forest Focus

ENVI (F) 02.10.02 C5-0351/02

Grupo
PSE

Combustíveis: regime fiscal especial para
o gasóleo, impostos especiais sobre o
consumo de gasolina e gasóleo

ITRE (P) 08.10.02 C5-0409/02

CAUDRON
(GUE/NGL)

Luta contra o HIV/SIDA, a malária e a
tuberculose nos países em
desenvolvimento: programa de
investigação (EDCTP)

ITRE (F) 08.10.02 C5-0392/02

LEHNE
(PPE-DE)

Combate à criminalidade: a corrupção no
sector privado. Iniciativa Dinamarca.

JURI (P) 01.10.02 C5-0376/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Defesa do consumidor na União: aspectos
da protecção jurídica. Livro Verde

JURI (F) 08.10.02 C5-0294/02

CAPPATO
(NI)

Reutilização e exploração comercial dos
documentos do sector público

LIBE (P) 02.10.02 C5-0292/02

MARINHO
(PSE)

Direito civil e comercial: acesso à justiça,
modos alternativos de resolução dos
litígios ADR. Livro Verde

LIBE (P) 02.10.02 C5-0284/02

PACIOTTI
(PSE)

Sociedade da informação, eEurope: boas
práticas e segurança das redes, programa
MODINIS 2003-2005

LIBE (P) 02.10.02 C5-0425/02

SMET
(PPE-DE)

Igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres na UE. 6º Relatório Anual
2001

LIBE (P) 02.10.02 C5-0336/02

van der LAAN
(ELDR)

Saúde pública: toxicodependência,
prevenção e redução dos riscos

LIBE (P) 02.10.02 C5-0270/02

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Crimes de guerra e contra a Humanidade:
investigação e procedimentos penais.
Iniciativa dinamarquesa

LIBE (F) 02.10.02 C5-0418/02
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

OREJA
(PPE-DE)

Acesso aos documentos: abertura ao
público dos arquivos históricos da
Comunidade e da CECA

LIBE (F) 02.10.02 C5-0417/02

PIRKER
(PPE-DE)

Estupefacientes e substâncias
psicotrópicas: comercialização de
precursores de drogas, controlo e
vigilância

LIBE (F) 02.10.02 C5-0415/02

SOUSA PINTO
(PSE)

Cooperação judiciária: reconhecimento
mútuo das decisões penais, inibição de
direitos. Iniciativa

LIBE (F) 02.10.02 C5-0419/02

ATTWOOLL
(ELDR)

Conservação dos recursos haliêuticos:
interdição da remoçao das barbatanas de
tubarões a bordo dos navios

PECH (F) 30.09.02 C5-0411/02

McKENNA
(VERTS/ALE)

Conservação de determinadas unidades
populacionais de peixes: medidas de
controlo aplicáveis às actividades de
pesca de

PECH (F) 30.09.02 C5-0406/02

Grupo
PSE

Conservação dos recursos haliêuticos:
registo estatístico do atum rabilho, do
espadarte

PECH (F) 30.09.02 C5-0412/02

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Combustíveis: regime fiscal especial para
o gasóleo, impostos especiais sobre o
consumo de gasolina e gasóleo

RETT (P) 08.10.02 C5-0409/02

BEREND
(PPE-DE)

Catástrofes naturais, tecnológicas ou
ambientais graves: Fundo de
Solidariedade da União Europeia

RETT (F) 07.10.02 C5-0441/02

POHJAMO
(ELDR)

Estatísticas sobre o transporte aéreo de
passageiros, carga e correio

RETT (F) 08.10.02 C4-0419/95
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
evolução das despesas do FEOGA-Garantia - Sistema de alerta nº
6/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 782
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
evolução das despesas do FEOGA-Garantia - Sistema de alerta Nº
7/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 901
final

 Décimo nono relatório anual sobre o controlo da aplicação do direito
comunitário (2001)

TOUT
JURI

COM (02) 324
final

Comunicação da Comissão: A Zona do Euro na Economia Mundial -
Um balanço dos primeiros três anos -

ECON COM (02) 332
final

Relatório da Comissão: Protecção dos interesses financeiros das
Comunidades e luta contra a fraude - relatório anual 2001

ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (02) 348
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: sobre uma
estratégia de informação e comunicação para a união europeia

AFCO
AFET
BUDG
LIBE
CULT

COM (02) 350
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Balanço do acompanhamento da Estratégia Política Anual para 2003

TOUT
AFCO

COM (02) 427
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre a tributação dos veículos de passageiros na união europeia -
acções previstas a nível nacional e comunitário

ENVI
ITRE
RETT
ECON

COM (02) 431
final
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Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Relatório
anual Sapard - Ano de 2001

AFET
BUDG
CONT
ITRE
AGRI

COM (02) 434
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Comentários
da Comissão às conclusões da avaliação intercalar do Programa-
Quadro da Energia (1998-2002)

BUDG
ITRE

COM (02) 448
final

Relatörio da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Quarto relatório anual da Comissão Europeia sobre a Região
Administrativa Especial de Hong Kong - 2001

ITRE
AFET

COM (02) 450
final
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CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA

Nomeação dos membros do Comité Económico e Social das Comunidades
Europeia

El Secrétario-Geral do Conselho da União Europeia a honra de comunicar a nomeação pelo Comité
Económico e Social, renovado para o período de 21 de Setembro de 2002 a 20 de Setembro de 2006.

A decisão do Conselho que comporta os nomes e funções dos membros do Comité Económico e Social serà
publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias L253 de 21.09.2002.

____________
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

111/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre as recentes violações do espaço aéreo da Geórgia

Bruxelas, 12 de Agosto de 2002

É motivo de grande preocupação para a União Europeia a crescente tensão na fronteira entre a Rússia e a
Geórgia depois dos incidentes ocorridos no final de Julho de 2002.

A União Europeia apela a ambas as partes a que dêem mostras de contenção e respeitem as suas obrigações
internacionais, incluindo a integridade territorial de todos os países da região. As autoridades deverão
cooperar de forma mais estreita no domínio da segurança da fronteira, reforçando assim a confiança mútua.
A União Europeia incentiva as partes a envidar todos os esforços possíveis para reduzir as actuais tensões e a
abster-se de quaisquer actividades ou declarações que as possam exacerbar.

A União Europeia congratula-se com a declaração do Presidente Shevardnadze no sentido de melhorar o
controlo sobre o desfiladeiro de Pankisi.

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 a Noruega, países
da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________

112/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre o julgamento de Galymjan Jakiyanov

Bruxelas, 12 de Agosto de 2002

A União Europeia expressa a sua preocupação com o desenrolar dos acontecimentos que conduziram ao
julgamento de Galymjan Jakiyanov e com a forma como está a decorrer o julgamento.

A União Europeia sublinha a importância de um sistema judicial transparente e apela ao Presidente e ao
Governo do Cazaquistão para que satisfaçam as suas obrigações internacionais de respeito pela democracia,
pelos princípios do direito internacional e pelos direitos humanos.

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 a Noruega, países
da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS42

Boletim 21.10.2002 - PT - PE 320.291

113/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as conclusões da Assembleia Consultiva Popular (MPR), na Indonésia

Bruxelas, 16 de Agosto de 2002

A União Europeia seguiu com interesse as deliberações da Assembleia Consultiva Popular (MPR) sobre a
alteração à Constituição da Indonésia e considera que as decisões tomadas representam um importante passo
no sentido do fortalecimento da democracia naquele país.

A quarta alteração à Constituição de 1945 abre a via para a eleição directa do Presidente e do Vice-
-Presidente, bem como para uma MPR que será de futuro unicamente constituída por membros eleitos e se
tornará assim directamente responsável pelos seus actos perante o povo indonésio.

Com a alteração da Constituição e a decisão de criar uma comissão constitucional, a MPR preparou o
caminho para as eleições de 2004, bem como para uma revisão mais profunda da Constituição.

A União Europeia seguirá com interesse a implementação das novas disposições e está disposta a prestar o
seu apoio, caso seja necessário e sempre que possível.

A presente declaração é igualmente subscrita pela Bulgária, Eslovénia, Estónia, Hungria, Lituânia, Polónia,
República Checa, República Eslovaca e Roménia, países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelo Liechtenstein e a Noruega, países
da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________

114/02
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Sudão:

apelo urgente dos doadores/da ONU para um acesso sem entraves à ajuda humanitária
Bruxelas, 14 de Agosto de 2002

Os Representantes das Missões de Doadores e das Agências da ONU em Cartum congratulam-se com os
recentes progressos das conversações de paz realizadas em Machakos (Quénia) no âmbito da IGAD, com a
reunião, em Kampala, entre o Presidente Bashir e o dirigente do SPLM, John Garang, e com o reatamento
das conversações de paz no Quénia, em 12 de Agosto. Estamos, todavia, preocupados com a grave situação
humanitária que prevalece em determinadas zonas do Sul do Sudão, devido à continuação das operações
militares e à falta de acesso à ajuda humanitária.

Instamos o Governo do Sudão e o SPLM a fazerem, no domínio humanitário, um gesto decisivo que esteja à
altura dos progressos efectuados nas conversações de paz, permitindo que as agências humanitárias
envolvidas cheguem livremente e sem entraves a todas as populações necessitadas.

Assinalamos que ambas as partes acordaram já em fazê-lo ao assinarem, em 15 de Dezembro de 1999, no
âmbito do Comité Técnico de Ajuda Humanitária, o Acordo de Implementação dos Princípios sobre
Protecção e Prestação de Assistência Humanitária às Populações Civis afectadas pela Guerra. Instamos
ambas as partes a darem aplicação imediata a este Acordo.
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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 Turquia, países também associados, e pelo Liechtenstein e a Noruega, países
da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

______________

115/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os recentes progressos do processo de paz no Sri Lanka

Bruxelas, 20 de Agosto de 2002

A União Europeia congratula-se com o facto de, em 14 de Agosto, o Governo do Sri Lanka e os LTTE,
reunidos em Oslo, terem chegado a acordo sobre o início de conversações em Setembro, na Tailândia. O
acordo registado surge no termo de um período de progressos gerais na implementação do acordo de cessar-
-fogo de Fevereiro de 2002. Esta evolução positiva é considerada um claro sinal do empenho das partes no
processo de paz e um importante passo em frente no contexto deste processo.

A União Europeia insta ambas as partes a garantirem que as conversações de paz tenham início dentro do
calendário previsto e que o acordo de cessar-fogo seja plenamente cumprido. A União Europeia congratula a
Noruega pelo seu papel de mediação e a Missão de Vigilância no Sri Lanka pelo seu contributo para o
processo de paz.

_______________

116/02
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre o Tribunal ad hoc sobre direitos do Homem para os crimes praticados em Timor Leste
Bruxelas, 21 de Agosto de 2002

A União Europeia registou com agrado a instauração do Tribunal ad hoc sobre direitos do Homem para
Timor Leste. Tendo presente que os primeiros veredictos do Tribunal acabam de ser pronunciados, a União
Europeia deseja fazer a seguinte declaração:

A União Europeia tem seguido de perto os julgamentos do Tribunal ad hoc indonésio sobre direitos do
Homem para Timor Leste e está apreensiva por os processos não terem até aqui tido em plena consideração a
violência que se verificou em Timor Leste em 1999. A União Europeia assinalou com apreensão o reduzido
número de vítimas convocado para testemunhar, bem como a ausência de testemunhas da UNAMET e de
observadores independentes que se encontravam em Timor Leste nessa altura.

A União Europeia assinalou também que importantes elementos de prova obtidos das averiguações em
Timor Leste não foram tidos em conta para fundamentar as acções instauradas no Tribunal ad hoc sobre
direitos do Homem.
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A União Europeia receia que a não apresentação dessas testemunhas e provas pertinentes prejudique a
credibilidade dos veredictos do Tribunal. A União Europeia continua também preocupada com a
competência limitada do Tribunal ad hoc sobre direitos do Homem.

Por último, a União Europeia gostaria de salientar que só se os autores de violações graves dos direitos do
Homem e crimes contra a Humanidade forem presentes à Justiça se pode aumentar a confiança no aparelho
judicial. A União Europeia insta as autoridades indonésias a garantirem que a acção em tribunal se desenrola
em conformidade com o primado do direito – e na observância plena dos normativos internacionais sobre os
direitos do Homem.

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, os países associados Chipre, Malta e
Turquia, e o Listentaine e a Noruega, países da AECL membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem
a presente declaração.

_______________

117/02
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Bielorrússia

Bruxelas, 26 de Agosto de 2002

A União Europeia reitera o seu desejo de acolher a Bielorrússia entre os Estados democráticos da Europa.
Está todavia profundamente preocupada com a situação que reina no país em matéria de direitos humanos e
democracia.

A UE está preocupada com o projecto de lei sobre a liberdade de consciência e as organizações religiosas,
que foi aprovada em 27 de Junho pela Câmara dos Representantes e será posteriormente apresentada ao
Conselho da República, para aprovação definitiva.

A ser definitivamente aprovada, a referida lei virá enfraquecer ainda mais a liberdade de consciência na
Bielorrússia. Para a UE, é motivo de preocupação que o projecto de lei abra a via para a discriminação de
comunidades religiosas, dividindo as religiões segundo o seu "valor" no que respeita à Bielorrússia,
proporcione uma base para a censura, ao exigir que a literatura religiosa seja submetida à apreciação das
autoridades bielorrussas antes da distribuição, e constitua um meio para o controlo governamental das
organizações religiosas, sujeitando-as a sanções em circunstâncias não claramente definidas.

É de pôr em dúvida que a lei – a ser aprovada – esteja em conformidade com os acordos internacionais de
que a Bielorrússia é signatária.

A União Europeia exorta o Conselho da República a não aprovar a lei em questão.
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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 Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu.

_______________

118/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as recentes detenções no Kosovo

Bruxelas, 20 de Agosto de 2002

Em nome da União Europeia, a Presidência lamenta as declarações feitas pelo Governo do Kosovo, que
atribui motivações políticas aos esforços envidados para manter o Estado de direito no Kosovo.

A Presidência da UE acredita plenamente que as recentes detenções foram efectuadas na observância dos
processos judiciais e sem ter em conta a origem étnica e nacional ou a filiação política dos suspeitos.

A Presidência da UE insta todos os políticos do Kosovo a darem o seu contributo para uma sociedade que
respeite o primado do Direito e na qual o sistema judicial desempenhe as suas funções sem interferências
políticas. É este um requisito fundamental para o progresso no Kosovo, bem como para o estreitamento das
relações com a União Europeia.

A UE apoia plenamente os esforços envidados pela MINUK. Aprecia o empenho do Governo em realizar o
seu programa e recorda aos seus membros que é a MINUK a responsável pela manutenção da ordem pública.

_______________

119/02
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a condenação de Amina Lawal à morte por lapidação
Bruxelas, 21 de Agosto de 2002

O Tribunal Superior da Lei Islâmica de Funtua, no Estado de Katsina, rejeitou, em 19 de Agosto, o recurso
interposto por Amina Lawal contra a sua condenação por adultério, em Março de 2002, e a sentença de
morte por lapidação. O colectivo de juízes declarou que o julgamento inicial foi conduzido correctamente e
que o veredicto proferido é justo nos termos da lei da "Sharia" e do código penal. Os juízes decidiram ainda
que, em conformidade com a anterior decisão do tribunal de instância inferior, Amina Lawal não será
executada até ao desmame da criança nascida fora do casamento – período que deverá terminar em Janeiro
de 2004.
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A União Europeia está profundamente preocupada com a decisão do tribunal de recurso. A União Europeia
espera que Amina Lawal possa dispor de todas as oportunidades de recurso existentes a nível federal. A
União Europeia acompanhará de perto os futuros trâmites do processo. A União Europeia considera que a
abolição da pena de morte contribui para o reforço da dignidade humana e para o desenvolvimento
progressivo dos direitos humanos.

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.

_______________

120/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o rapto de
membros do pessoal de organizações humanitárias no Norte do Cáucaso

Bruxelas, 26 de Agosto de 2002

A União Europeia condena o recente rapto, no Norte do Cáucaso, de Nina Davidovic, da ONG russa
Druzhba, e de Arhan Erkel, de Médecins Sans Frontières.

Semelhantes actos mais não podem do que agravar as condições humanitárias já difíceis na região.

A União Europeia exige a libertação imediata dos reféns e o seu regresso em toda a segurança.

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.

_______________

121/02
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre as violações do espaço aéreo da Geórgia
Bruxelas, 28 de Agosto de 2002

A UE está seriamente preocupada com a violação do espaço aéreo da Geórgia por aparelhos militares,
confirmada por observadores da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa destacados nas
fronteiras, e com as informações sobre o bombardeamento de aldeias do norte da Geórgia em 22 e 23 de
Agosto, que teria causado vítimas civis.
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A UE lança um novo apelo a todas as partes em presença na região para que actuem com moderação e
respeitem a integridade territorial dos seus vizinhos e exorta todas as partes interessadas a trabalharem em
conjunto, num espírito de transparência e de cooperação, na busca de uma solução para as suas preocupações
legítimas em matéria de segurança.

A UE espera que a Geórgia se empenhe seriamente em restabelecer a ordem no vale de Pankissi.

_______________

122/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as recentes condenações à pena de
morte no Sudão

Bruxelas, 30 de Agosto de 2002

A UE está profundamente preocupada com a notícia segundo a qual um tribunal especial do Sudão
condenou 88 pessoas à morte em Nyala, no sul da província de Dafur. A UE convida o Governo a analisar a
possibilidade de usar de clemência, permitindo assim a comutação das penas.

A UE é de opinião que a abolição da pena de morte contribui para enaltecer a dignidade humana e para
desenvolver progressivamente os direitos humanos. A União Europeia considera a pena de morte um castigo
cruel e desumano. A pena de morte não representa qualquer mais-valia em termos de dissuasão, tornando
irreversíveis eventuais erros judiciários. Por conseguinte, a pena de morte foi abolida em todos os países da
União Europeia.  Porém, as razões que justificaram a abolição deste tipo de pena aplicam-se a qualquer
pessoa em qualquer parte do mundo. Todos os Estados-Membros da UE são, por isso, consensuais em
defender com determinação uma política de abolição universal da pena de morte.

O elevado número de condenações à morte é especialmente perturbante e suscita dúvidas quanto à validade
do processo judicial. A pena capital não pode ser aplicada senão em virtude de um juízo definitivo
pronunciado por um tribunal competente, no termo de um processo que ofereça todas as garantias possíveis
de um julgamento justo, em condições pelo menos equivalentes às consagradas no artigo 14.º do Pacto
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo Sudão, incluindo o direito de qualquer
pessoa suspeita ou acusada de crime passível de pena de morte a dispor de assistência jurídica ao longo de
todo o processo.

A UE encontra-se especialmente preocupada com as informações de que dois dos condenados têm apenas 14
anos de idade. Mesmo nos casos em que os Estados insistem em manter a pena de morte, a UE considera que
devem ser respeitadas normas mínimas, incluindo a de que a pena de morte não pode ser aplicada a menores
de 18 anos à data da infracção, sob pena de serem violadas as normas de direitos humanos amplamente
aceites, bem como as normas mínimas estabelecidas pelas Nações Unidas.  Por estes motivos, a UE condena
com toda a veemência estas duas sentenças de morte pronunciadas contra jovens, as quais constituem uma
violação das obrigações a que o Sudão se encontra sujeito nos termos do artigo 6.º do Pacto Internacional
sobre os Direitos Civis e Políticos e do artigo 37.º da Convenção sobre os Direitos da Criança. A UE solicita
ao Governo que explore ou providencie todos meios possíveis para que estas sentenças sejam sujeitas a
revisão.
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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 Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu.

_______________

124/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a suspensão das negociações de paz em Machakos

Bruxelas, 5 de Setembro de 2002

A União Europeia está seriamente preocupada com a notícia da suspensão das negociações de paz em
Machakos.

As consequências de uma ruptura total do processo de paz seriam extremamente gravosas para ambas as
partes, em termos de perda de mais vidas humanas, de paralisia económica e de comprometimento do
desenvolvimento.

A UE exorta todas as partes a restabelecerem urgentemente condições que permitam a retoma das
negociações, para que seja possível regressar à mesa das negociações o mais rapidamente possível.

A UE apoia plenamente os esforços continuados do General Sumbeiywo e insta os observadores do processo
de paz, e nomeadamente os membros do Fórum de Parceiros da IGAD, a manterem a sua participação e a
usarem de toda a influência de que gozam sobre as partes no sentido de se encontrar uma solução para o
actual impasse.

A UE reafirma a sua disponibilidade para apoiar firmemente um acordo de paz e acompanhar o Sudão numa
via de consolidação da paz.

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 GERAIS 49

Boletim 21.10.2002 - PT - PE 320.291

125/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o processo de paz em Angola

Bruxelas, 6 de Setembro de 2002

A UE congratula-se com a reunião da Comissão Conjunta renovada do Protocolo de Lusaca, de 1994, que
decorreu em Luanda em 26 de Agosto de 2002. A presença do Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi
Annan, realça a importância deste passo, na sequência da aprovação da Resolução 1433 pelo Conselho de
Segurança das Nações Unidas. A UE exorta todas as partes a manterem-se empenhadas no processo que
deverá conduzir à realização de eleições legislativas no pleno respeito da democracia e da transparência.

A UE reitera o seu empenho em apoiar os esforços envidados pelo povo angolano para garantir a
reconciliação nacional, a reconstrução e a consolidação da paz, e apela ao Governo de Angola para que faça
tudo o que estiver ao seu alcance para ir ao encontro das necessidades do seu povo.

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.

_______________

126/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a assinatura do Acordo de Luanda

entre a RDC e o Uganda, em 6 de Setembro de 2002
Bruxelas, 12 de Setembro de 2002

Em nome da União Europeia, a Presidência:

– saúda a assinatura do Acordo de Luanda sobre a retirada das forças ugandesas da República
Democrática do Congo e sobre a cooperação e a normalização das relações entre os dois países;

– Considera que a retirada das forças de Gbadolite e Beni, que parece estar quase terminada, e o facto de
ter sido acordado um calendário para a retirada de Bunia, constituem sinais bastante animadores. A
União Europeia espera que o Acordo de Luanda  contribua para os esforços de paz em curso na região;

– deplora os combates que se estão a travar na região de Ituri e que causaram grande número de vítimas
entre a população civil, e continua preocupada com a situação de insegurança existente. A Presidência
recorda que enquanto as suas tropas não retirarem, o Uganda é responsável pela protecção da
população e deve observar os princípios do direito humanitário internacional aplicável nesta matéria;

– incentiva todos as partes congolesas a aproveitarem o impulso político criado pelos Acordos bilaterais
de Pretória e Luanda para retomarem o diálogo intercongolês tendo em vista chegar a um acordo
global sobre a transição.
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A União Europeia reitera a todas as partes o seu apoio indefectível ao processo de consolidação da paz e da
segurança para todos os países e povos da região.

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.

_______________

127/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a visita de representantes do Dalai Lama à China

Bruxelas, 12 de Setembro de 2002

Em nome da União Europeia, a Presidência congratula-se com a visita à China de representantes do Dalai
Lama, que está a decorrer. A UE – que desde há muito incentiva ambas as partes a encetar um diálogo –
espera que esta visita (que segue com grande interesse) abra a via para um diálogo directo entre Pequim e o
Dalai Lama que conduza a uma solução pacífica e duradoura para a questão do Tibete.

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.

_______________

128/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o assassinato de Mushtaq Ahmed Lone

Bruxelas, 18 de Setembro de 2002

A União Europeia condena veementemente o trágico assassinato do Ministro da Justiça do Estado de Jammu
e Caxemira Mushtaq Ahmed Lone, bem como a perda de outras vidas, no intuito de pôr cobro à campanha
eleitoral em curso em Jammu e Caxemira e expressa as suas condolências às famílias enlutadas.

A UE tem fortes esperanças de que a violência não ponha fim ao processo eleitoral em Jammu e Caxemira,
continuando a esperar que sejam livres, justas e inclusivas.

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 GERAIS 51

Boletim 21.10.2002 - PT - PE 320.291

129/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as relações entre a Bielorrússia e a OSCE

Bruxelas, 17 de Setembro de 2002

A UE lamenta que as autoridades bielorrussas tenham decidido não prolongar o visto de Meaghan Fitzgerald,
que se encontrava em Minsk, desde Janeiro de 2002, como membro do Grupo Consultivo e de Observação
(AMG) da OSCE. Foi esta a terceira vez, desde Abril, que as autoridades bielorrussas obrigaram um membro
do pessoal internacional do AMG a deixar com brevidade a Bielorrússia. Com a partida de Meaghan
Fitzgerald, o AMG terá de cingir as suas actividades ao trabalho administrativo.

A UE apoia os esforços da Presidência Portuguesa da OSCE no sentido de encontrar uma solução que
permita ao AMG prosseguir os seus trabalhos e constitua um compromisso equitativo, reflectindo
simultaneamente os princípios, as regras e o espírito da OSCE. A UE insta uma vez mais as autoridades
bielorrussas a reconsiderarem a sua posição e a encetarem negociações construtivas com a OSCE sobre o
futuro do AMG na Bielorrússia.

A UE salienta novamente que gostaria de acolher a Bielorrússia entre os Estados democráticos da Europa,
mas que está preocupada com a situação prevalecente naquele país em matéria de democracia e direitos
humanos. A cooperação com o AMG constituiria para a Bielorrússia uma oportunidade de provar que está a
fazer progressos nesses domínios.

A UE continua a acompanhar atentamente a evolução das relações entre a OSCE e a Bielorrússia, bem como
a evolução da situação no país. A UE considera que a OSCE tem um contributo essencial a dar para o
fortalecimento das instituições democráticas na Bielorrússia. A resolução satisfatória da questão do AMG
seria encarada como uma prova da determinação das autoridades bielorrussas em melhorar as relações com a
UE e com as organizações internacionais.

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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130/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições legislativas realizadas na Antiga República Jugoslava da Macedónia,

em 15 de Setembro de 2002
Bruxelas, 17 de Setembro de 2002

A União Europeia congratula-se com o bom desenrolar das eleições legislativas que tiveram lugar na Antiga
República Jugoslava da Macedónia, em 15 de Setembro de 2002, e nas quais foram amplamente respeitadas
as normas europeias.

As eleições vieram demonstrar a vontade dos cidadãos da Antiga República Jugoslava da Macedónia de
prosseguir na via da reconciliação, moderação, estabilidade e democracia, tal como o comprovou a taxa de
participação relativamente elevada.

A UE congratula igualmente as partes no poder pela sua honrosa e pronta afirmação de que respeitariam o
resultado das eleições. O claro empenho em prol da paz e da democracia, demonstrado nestas eleições,
constitui um marco na via de uma maior integração da Antiga República Jugoslava da Macedónia nas
estruturas europeias.

Os resultados das eleições deverão ser plenamente aceites e concretizados; a UE espera que se proceda logo
que possível à convocação de um novo parlamento. Espera igualmente do novo Governo que leve
resolutamente por diante o Acordo-Quadro de Ohrid e o processo de reformas necessário para a
implementação do Acordo de Estabilização e Associação com a UE.

A UE louva o notável trabalho realizado pelo REUE, pela OSCE, pelo Conselho da Europa, por deputados
do Parlamento Europeu e por outros observadores internacionais.

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA
DE 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2002

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

Os pareceres do CES podem ser consultados 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 reunião plenária de 18 e 19 de Setembro ficou assinalada pela participação de Pat COX,
Presidente do Parlamento Europeu.

Esta foi a última reunião plenária do mandato do CESE correspondente ao período de 1998 a
2002. A primeira reunião do novo Comité ficou marcada para 22-24 de Outubro de 2002.

1. CONVENÇÃO EUROPEIA

•  Resolução destinada à Convenção Europeia

– Referência: CES 1069/2002

– Pontos principais:

O CESE cingiu-se deliberadamente, nesta resolução, a três temas que considera essenciais
no âmbito do debate sobre o futuro da Europa e dos trabalhos da Convenção: (i) o modelo europeu de
sociedade, (ii) democracia participativa, diálogo civil e diálogo social e (iii) a governação económica e
social. Considera que os trabalhos da Convenção incidem na própria essência da identidade e do projecto
europeus e nos valores sobre os quais este projecto se baseia. Não dizem unicamente respeito "às
competências" e à repartição dos poderes. Reserva-se, contudo, a possibilidade de se pronunciar
posteriormente sobre determinadas questões tratadas mais em particular pela Convenção Europeia.

O CESE espera que a Convenção redefina os fundamentos constitucionais da União
Europeia que se caracteriza por um equilíbrio entre a diversidade cultural e a unidade política e permite ao
modelo europeu de sociedade desenvolver-se, ao mesmo tempo que valoriza as identidades socioculturais.

O Comité reitera o seu apoio ao desenvolvimento da cidadania europeia de que a Carta dos
Direitos Fundamentais é a pedra angular, pelo que solicita a sua inclusão no tratado constitucional.

http://www.cese.europa.eu
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Neste contexto, insta para que a União:

– seja dotada de instituições que lhe permitam conduzir uma verdadeira política estrangeira;
– veja as suas competências reforçadas nos domínios da justiça e dos assuntos internos;
– se dote dos instrumentos necessários a uma verdadeira política global em matéria de imigração e de

asilo.

O Comité preconiza o reforço da democracia representativa mediante o desenvolvimento de
processos participativos que permitam às organizações da sociedade civil serem associadas, numa fase
precoce, ao processo de formação das políticas e à preparação das decisões, bem como à sua aplicação. Ao
permitir a participação dos directamente interessados, o diálogo civil é crucial para conferir à União
Europeia legitimidade acrescida.

Sem prejuízo da sua estrutura e das suas competências, o CESE tem um papel fundamental a
desempenhar na organização do diálogo civil e está vocacionado para ser o fórum desse diálogo.

No âmbito da governação económica e social, o Comité insiste em que a União se dote dos
instrumentos necessários ao sucesso da estratégia de Lisboa, estratégia esta que pretende tornar a Europa na
economia baseada no conhecimento mais competitiva e dinâmica, capaz de garantir um crescimento
económico sustentável.

Além disso, o Comité solicita, designadamente:

– a inclusão no tratado do método de coordenação aberta;
– a criação de um novo sistema de financiamento da União no sentido de um reforço dos recursos

próprios;
– a simplificação dos processos legislativos e da regulamentação comunitária;
– a adopção de códigos de conduta que visem simplificar o processo de regulamentação.

No que lhe diz mais directamente respeito, o Comité solicita:

– que seja generalizada a consulta na fase prévia ao processo legislativo e, neste sentido, a consagração no
tratado institucional do procedimento dos pareceres exploratórios;

– que lhe seja conferido o estatuto de instituição o que fortaleceria a sua função de representante
institucional da sociedade civil organizada.

– Contacto: Patrick FÈVE
(Tel.: 00 32 2 546 9616 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)

2. ALARGAMENTO

•  O impacto do alargamento na UEM
 Relator: VEVER (Empregadores – F)
 
 – Referência: parecer de iniciativa – CESE
 

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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 – Pontos principais:
 
 Na opinião do Comité, é necessário
 
– avaliar com precisão os méritos de cada país, para evitar colocar um novo membro numa situação

estrutural difícil e para não comprometer o equilíbrio interno e externo do euro;
– prever a adesão ao mecanismo de câmbio europeu MCE2 desde o momento de adesão à UE;
– fixar as modalidades de adaptação eficaz das instâncias dirigentes do BCE ao alargamento na conclusão

das negociações de adesão;
– reforçar os meios autónomos do Eurogrupo;
– prever um reforço dos recursos próprios da União Europeia após 2006;
– convidar a Convenção sobre o Futuro da Europa a integrar a questão do alargamento da UEM (aspectos

institucionais, prática da subsidiariedade, formas de cooperação) nas suas reflexões e na elaboração das
conclusões.

 
– Contacto: Katarina LINDAHL
 (Tel.: 00 32 2 546 9254 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 
•  A situação económica e social e o papel das organizações socioprofissionais

em Chipre
 Relatora: CASSINA (Trabalhadores – I)
 
– Referência: Adenda ao relatório de informação – CES 291/1999 adenda fin.
– 
– Pontos principais:
 
 Trata-se de uma adenda ao relatório de informação adoptado pela secção de Relações
Externas em Janeiro de 2000. Reflecte os pontos de vista das organizações da sociedade civil em toda a ilha
e foca sobretudo a situação económica, social e política no Norte de Chipre. Assinala que esta economia
fechada apenas sobrevive graças às transferências do orçamento turco, o que representa naturalmente um
custo importante para a Turquia, e analisa ainda as implicações económicas desta dependência.
 
 A adenda descreve as actividades e as perspectivas das organizações da sociedade civil de
Chipre. Observa que a divisão da ilha continua a representar um pesado tributo para a sociedade civil do
Norte e que é perceptível entre as organizações socioprofissionais da zona uma atitude muito favorável à
adesão à UE. À guisa de conclusão, refere-se que merece consenso generalizado a necessidade de um acordo
profícuo e equitativo como instrumento concreto para garantir o futuro de toda a ilha, que, com a adesão à
UE, ficaria numa situação excelente para desenvolver e materializar todo o seu potencial económico, social e
cultural.
 
– Contacto: Nicola MURRAY
 (Tel.: 00 32 2 546 9628 – e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
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•  Fundos de pré-adesão – PHARE, ISPA e SAPARD
 Relator: WALKER (Empregadores – RU)
 
– Referência: parecer de iniciativa – CES 1023/2002
 
– Pontos principais:
 
 O parecer descreve o quadro político e jurídico e o funcionamento dos instrumentos ISPA,
PHARE e SAPARD e faz uma leitura crítica dos progressos alcançados até à data e da forma como os fundos
têm sido administrados e aplicados. Para a elaboração do parecer foram examinados documentos da
Comissão, consultados, através de um inquérito, funcionários em Bruxelas e nos países candidatos e
efectuadas consultas e visitas a quatro países – Bulgária, Estónia, Polónia e Eslováquia – nas quais os
membros do Comité se avistaram com representantes da sociedade civil e governos respectivos.

 O parecer reflecte claramente diferenças de opinião a respeito da administração e aplicação
dos fundos de pré-adesão, sobretudo entre a Comissão e os actores nos países candidatos, e também entre os
governos e as organizações da sociedade civil destes países. Conclui que os fundos de pré-adesão prestaram
uma assistência valiosa aos países beneficiários, mas ainda é possível melhorar consideravelmente a sua
administração e funcionamento.

 O parecer formula uma série de recomendações para melhorar o funcionamento e eficácia
dos fundos e recomenda ainda a elaboração de um aditamento a parecer, destinado a apurar em que medida
as suas recomendações foram ouvidas e a actualizar a avaliação do funcionamento dos fundos de pré-adesão
ora efectuada pelo Comité.

 
– Contacto: Nicola MURRAY
 (Tel.: 00 32 2 546 9628 – e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)
 
•  A Letónia e a Lituânia na via da adesão
 Relator: WESTERLUND (Trabalhadores – S)
 
 – Referência: Parecer de iniciativa – CES 1022/2002
 

– Pontos principais:
 
 O fulcro da análise que se segue é a sociedade civil. Incide em temas tais como os
progressos registados em relação aos critérios de Copenhaga que eram condição indispensável para dar início
às negociações. São ventilados mais a fundo os diversos âmbitos que fazem parte das premissas de adesão.

mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
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 Nos dois países, tem havido progressos no desenvolvimento da sociedade civil organizada.
O parecer foca certos domínios problemáticos, tais como o combate à corrupção, a integração dos cidadãos
não nacionais da Letónia, a distribuição dos benefícios da economia de mercado, a política de emprego, a
central nuclear da Lituânia, o diálogo social e civil, bem como o desenvolvimento rural e regional.
 
– Contacto: Georgine WILLENS
 (Tel.: 00 32 2 546 9471 – e-mail: georgine.willems@esc.eu.int)
 
•  Transportes/Alargamento
 Relator: KIELMAN (Empregadores – NL)
 
 – Referência: Parecer de iniciativa – CES 1032/2002
 
– Contacto: Siegfried JANTSCHER

(Tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

3. AMBIENTE, ENERGIA E AGRICULTURA

•  Protecção do solo
 Relator: NILSSON (Interesses Diversos – S)
 
 – Referência: COM(2002) 179 final – CES 1015/2002
 
 – Pontos principais:
 
 A União Europeia desenvolveu estratégias comuns para a preservação da água e do ar, mas
ainda não havia estratégias comuns de longo prazo para a protecção do solo. A forte pluviosidade e as
inundações recentes em muitos países europeus comprovam a necessidade de uma estratégia de protecção do
solo cuidadosamente planeada. As inundações são muitas vezes agravadas pelo facto de a capacidade de
absorção hídrica dos solos se ter deteriorado em regiões anteriormente inundadas por razões naturais ou que
foram objecto de alteração da utilização do solo. Há que ter tudo isto em consideração quando a União
Europeia elaborar uma estratégia para a protecção e utilização do solo.
 
 Tendo já convidado a Comissão, no seu parecer sobre "Lamas de depuração na agricultura",
a apresentar uma proposta de estratégia para a protecção do solo, o CESE saúda a presente comunicação da
Comissão como uma introdução à estratégia europeia de protecção do solo. Aproveita a oportunidade para
fazer as seguintes sugestões no atinente aos futuros trabalhos: especificação e justificação das acções que
devem ser realizadas ao nível da UE, lançamento de um debate estratégico sobre as expectativas e os
objectivos, avaliação das ameaças mais comuns na UE e nos países candidatos, relacionar as futuras
propostas de monitorização com as acções em curso aos níveis nacional e regional, incluir nas medidas
futuras elementos sobre formação, informação e sistemas de sanções apropriados, ter em conta o direito de
propriedade do solo e ainda a descrição das ameaças pertinentes para mobilizar o apoio de todos os
intervenientes para a iniciativa.

mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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– Contacto: Johannes KIND
 (Tel.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
 
•  Acordos ambientais
 Relator: GAFO FERNÁNDEZ (Empregadores – E)
 
 – Referência: COM(2002) 412 final – CES 1029/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O Comité Económico e Social sempre se manifestou a favor de melhorar os métodos
legislativos, tornando-os menos complexos, mais flexíveis e mais próximos e compreensíveis para os
cidadãos da União. Sobretudo à luz dos resultados da Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável
realizada em Joanesburgo, o Comité saúda a comunicação da Comissão, que pretende apoiar a adopção de
acordos ambientais voluntários concluídos a nível comunitário. Espera também que a comunicação, após um
curto período de verificação, possa ser alargada a outros domínios da actividade económica e social enquanto
alternativa, em determinados casos mais rápida e flexível, a um procedimento legislativo convencional. Os
acordos voluntários, pela sua própria natureza, devem sempre ultrapassar o nível mínimo juridicamente
obrigatório e em nenhuma circunstância podem estar em conflito com as normas mínimas adoptadas a nível
nacional ou comunitário.
 
 O CESE propõe as seguintes alterações para tornar os acordos voluntários mais acessíveis e
transparentes e, especialmente, mais previsíveis no que toca ao seu resultado final para as principais partes
interessadas: melhor definição de "partes interessadas", consideração dos acordos voluntários na atribuição
dos rótulos ecológicos, certificação EMAS e adjudicação de contratos públicos, modalidades de
reconhecimento de acordos voluntários e critérios para esse reconhecimento, critérios para o funcionamento
interno de acordos voluntários, supressão da exigência de relação custo-eficácia da administração e garantia
de compatibilidade com as regras da concorrência.
 
– Contacto: Silvia CALAMANDREI
 (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
 

•  Programa Energia
 Relator: P. MORGAN (Empregadores – RU)
 
 – Referência: COM(2002) 162 final – 2002/0082 COD – CES 1013/2002
 
– Contacto: Siegfried JANTSCHER
 (Tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 
•  Financiamento da PAC
 Relator: STRASSER (Interesses diversos – A)

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS 59

Boletim 21.10.2002 - PT - PE 320.291

 
 – Referência: COM(2002) 293 final – 2002/0125 CNS – CES 1017/2002
 
– Contacto: Eleonora di NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
 
•  Aditivos para a alimentação animal
 Relator: SCULLY (Interesses diversos – IRL)
 
 – Referência: COM(2002) 153 final – 2002/0073 COD – CES - 1014/2002
 
– Contacto: Nikolaos PIPILIAGKAS
 (Tel.: 00 32 2 546 9109 – e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
 
•  Organizações de produtores
 Relator: de las HERAS CABAÑAS (Interesses diversos – E)
 
 – Referência: COM(2002) 252 final – 2002/0111 CNS – CES 1016/2002
 
– Contacto: Eleonora di NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
 
 4. EMPREGO, ASSUNTOS SOCIAIS E IMIGRAÇÃO
 
•  Reconhecimento das qualificações profissionais
 Relator: EHNMARK (Trabalhadores – S)
 
– Referência: COM(2002) 119 final – 2002/0061 COD – CES 1020/2002
 
– Pontos principais:
 
 O Comité Económico e Social Europeu (CESE) saúda a nova proposta da Comissão para
consolidar e simplificar o quadro jurídico de reconhecimento mútuo das qualificações profissionais. Trata-se
de uma proposta oportuna e de grande alcance.
 
 Um sistema de reconhecimento das qualificações profissionais deve basear-se no apoio e
envolvimento activos das associações profissionais interessadas, o que é garantido pelo actual sistema. O
novo sistema proposto não o faz, pelo que o CESE propõe uma alteração à proposta de directiva no sentido
de salvaguardar esta participação.
 
 É essencial que os consumidores e os cidadãos em geral possam ter confiança na qualidade
dos serviços prestados quer pelos profissionais migrantes quer pelos nacionais. A proposta de directiva não
contempla de forma suficiente os problemas inerentes à criação de um serviço aos consumidores de
qualidade.
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 O CESE recomenda, além disso, que a Comissão Europeia dê atenção à necessidade de
coerência das políticas na interface entre política educativa, política do mercado de trabalho e política do
mercado interno.
 
 O novo sistema dá oportunidade às associações profissionais para que proponham
plataformas comuns a nível europeu para o reconhecimento das qualificações profissionais. O CESE
considera muito positivo que esta possibilidade esteja incluída na proposta de directiva. Contudo, é de
opinião que os critérios para apresentação dessas propostas deveriam ser melhor elaborados na proposta de
directiva. O CESE propõe um conjunto desses critérios.
 
– Contacto: Susanne JOHANSSON
 (Tel.: 00 32 2 546 9619 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 
•  Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às

condições de trabalho dos trabalhadores temporários
Relatora: LE NOUAIL-MARLIÈRE (Trabalhadores – F)

 
– Referência: COM(2002) 149 final – 2002/0072 COD – CES 1027/2002
 
– Pontos principais:
 
 O Comité considera, por um lado, que o princípio de não discriminação em relação ao
trabalhador comparável da empresa utilizadora, que constitui um princípio essencial, corre o risco de erosão
devido às derrogações autorizadas pela própria proposta, nomeadamente no nº 4 do artigo 5º, em relação aos
trabalhadores temporários que efectuem missões na empresa utilizadora por um período que não ultrapasse
as seis semanas. Teme que esta derrogação venha, em alguns países, a privá-los da protecção do princípio de
não discriminação em relação ao trabalhador comparável da empresa utilizadora. Esta protecção é, em seu
entender, essencial não só para garantir a segurança jurídica do trabalhador temporário, mas também para
não prejudicar os sistemas convencionais que fixam as condições de trabalho e de remuneração na empresa
utilizadora.
 
 Por outro lado, entende que não pode ser posto em causa o princípio de não discriminação,
princípio fundamental dos tratados europeus. Isso será garantido pela formulação do artigo 5º da proposta de
directiva, que afirma que "deverão beneficiar de um tratamento pelo menos equivalente ao de um trabalhador
comparável da empresa utilizadora, no que se refere às condições essenciais de trabalho e de emprego".
Sugere, porém, que, para ser validamente posto em prática pelos Estados-Membros, tendo em conta a
diversidade das situações legais e sociais em vigor e o carácter triangular do trabalho temporário, que
constitui uma das suas especificidades, seja dada aos Estados-Membros a possibilidade de optarem por
aplicá-lo, evitando um sistema de referência de interpretação restritiva ou derrogatória e respeitando as
legislações, convenções e práticas nacionais.
 
– Contacto: Stefania BARBESTA
 (Tel.: 00 32 2 546 9510 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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•  Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a
 determinados aspectos da organização do tempo de trabalho (versão 

codificada)
 Relatora: CASSINA (Trabalhadores – I)
 
 – Referência: COM(2002) 336 final – 2002/0131 COD – CES 1026/2002
 
– Contacto: Alan HICK
 (Tel.: 00 32 2 546 9302 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
 
•  Execução de decisões em matéria matrimonial
 Relatora: CARROLL (Empregadores – IRL)
 Co-relatores: BURNEL (Interesses Diversos – F)
          RETUREAU (Trabalhadores – F)
 
 – Referência: COM(2002) 222 final – 2002/0110 CNS – CES 1021/2002
 
 – Pontos principais:
 
 Apraz ao Comité registar que o âmbito de aplicação da presente proposta é mais vasto e
mais ambicioso do que o do Regulamento (CE) nº 1347/2000. Mais, deixou de se circunscrever a questões
em matéria de responsabilidade parental surgidas antes de a decisão definitiva em processos de separação ou
divórcio ter sido proferida. Em conformidade com o disposto na iniciativa da República Francesa, os litígios
pendentes passaram a estar abrangidos.
 
 Subsiste, porém, a questão das situações familiares geradas por relações não conjugais e dos
litígios a que podem dar lugar em caso de separação e, em particular, em relação à responsabilidade parental.
O Comité insta a Comissão a apresentar propostas que abranjam as relações não conjugais, como já o fez no
parecer sobre a proposta de Regulamento (CE) nº1347/2000.
 
– Contacto: Stefania BARBESTA
 (Tel.: 00 32 2 546 9510 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 
•  Política comunitária em matéria de regresso
 Relator: PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – E)
 
 – Referência: COM(2002) 175 final – CES 1019/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O CESE considera um erro encarar o regresso obrigatório como a resposta única ou
principal da UE aos imigrantes "sem papéis", entendendo necessária uma política global que inclua, à uma,
medidas de regresso e medidas de regularização.

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS62

Boletim 21.10.2002 - PT - PE 320.291

 
 O Comité manifesta surpresa pelo facto de o Conselho Europeu de Sevilha não ter
estabelecido um prazo para a adopção da directiva sobre condições de entrada e residência de imigrantes por
motivos económicos. É indispensável que funcionem os canais de imigração legal para evitar a imigração
irregular. A mensagem do Conselho Europeu de Sevilha não é, pois, a adequada para impulsionar de forma
equilibrada a política comum de imigração e asilo.
 
 O CESE aprecia positivamente o facto de a Comissão entender o Livro Verde como
documento de reflexão crítica, tendo por objectivo lançar um amplo debate.
 
 É pertinente a proposta da Comissão de dar prioridade ao regresso voluntário e de considerar
o regresso forçado como último recurso.
 
 O CESE é favorável a uma legislação comum se for baseada na Carta dos Direitos
Fundamentais e na Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades
Fundamentais.
 
 A política europeia de regresso, no tocante aos países terceiros, deve ser positiva para o
desenvolvimento desses países. Os regressos devem incluir "programas de acompanhamento" de cada
situação pessoal, tendo em conta as circunstâncias económicas, profissionais, sociais e familiares das pessoas
e a situação económica e social do país a que se regressa.
 
– Contacto: Alan HICK
 (Tel.: 00 32 2 546 9302 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
 
 5. TRANSPORTES, REGIÕES DE MONTANHA E TURISMO
 
•  2º Pacote ferroviário
 Relator: KONZ (Trabalhadores – L)
 
 – Referência: COM(2002) 21-22-23-25 final – CES 1028/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O CESE apoia os esforços da Comissão no sentido de garantir a todas as empresas
autorizadas para o transporte de mercadorias um acesso livre e não discriminatório à totalidade da rede
ferroviária europeia, mas considera que a segurança deverá continuar a ser a palavra-chave do sector
ferroviário.
 
 Nesta óptica, o CESE:
 
– chama a atenção para o facto de uma liberalização forçada poder conduzir a uma desregulação

generalizada;
 
– considera que a decisão sobre o alcance da separação entre infra-estrutura e gestão e a transferência das

funções essenciais para uma autoridade independente, em conformidade com a Directiva 91/440/CEE,
deveria permanecer competência dos Estados-Membros;
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– defende a participação do pessoal ferroviário e dos sindicatos, bem como dos utentes e dos clientes dos

caminhos de ferro nos processos de garantia da segurança do sector e nas reestruturações das respectivas
empresas;

 
– sublinha a importância crucial da harmonização e do cumprimento rigoroso das disposições sociais.
 
 – Contacto: Luís LOBO
 (Tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 
•  Práticas desleais/transportes aéreos
 Relator: GREEN (Empregadores – DA)
 
 – Referência: COM(2002) 110 final – 2002/0067 COD – CES 1011/2002
 
 – Contacto: Luís LOBO
 (Tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 
•  O futuro do turismo europeu
 Relator: LIVERANI (Trabalhadores – I)
 
 – Referência: COM(2001) 665 final – CES 1009/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O Comité procede no seu parecer a uma análise detalhada das questões relacionadas com o
turismo europeu que vai muito para além da proposta da Comissão.
 
 Acolhe com agrado a Comunicação da Comissão e a resolução do Conselho de Ministros de
21 de Maio de 2002, adoptada em seu seguimento, e aprecia o trabalho realizado até à data, tanto no que
respeita ao método como ao conteúdo, que considera uma boa base para consolidar a política da União
Europeia para o turismo.
 
 O Comité convida a Comissão, e sobretudo o Conselho, a indicarem a base jurídica para
reforçar a estratégia comunitária do turismo, que se torna ainda mais premente à luz da importância deste
sector na economia e na sociedade europeias, do espaço económico europeu já consolidado, do processo de
reunificação da Europa em curso e da previsão de criação de uma zona de comércio livre no Mediterrâneo.
 
 A base jurídica permitirá desenvolver as potencialidades do sector, permitindo a definição de
um programa-quadro para o turismo, instrumento apto a gizar, para apoio ao turismo, os programas e as
acções comunitárias relativas aos outros sectores, mas com evidentes referências ao turismo. As estratégias e
as medidas práticas devem ser preparadas com o mais amplo consenso da sociedade civil organizada, dos
parceiros sociais e das instituições nacionais e comunitárias, no decurso dos fóruns europeus previstos, com
periodicidade anual, pela Comissão.
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 Como contributo concreto para o 1º Fórum Europeu do Turismo, cuja realização está
prevista para Dezembro de 2002, em Bruxelas, o Comité salienta a necessidade de: reforçar temporariamente
os recursos económicos e humanos da Divisão de Turismo da Comissão, criar uma rede de pontos de
informação e consultoria turística de base e preparar a aplicação da Carta da qualidade dos destinos turísticos
europeus.

 
– Contacto: Birgit FULAR
 (Tel.: 00 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
 
 
•  O futuro dos territórios de montanha na União Europeia
 Relator: BASTIAN (Interesses Diversos – F)
 
 – Referência: Parecer de iniciativa – CES 1025/2002
 
 – Pontos principais:
 
 Por ocasião do Ano Internacional da Montanha, proclamado pela ONU, o Comité convida a
UE à reflexão sobre a atenção a reservar aos seus territórios de montanha, em particular na óptica do
próximo alargamento, que determinará o aumento percentual relativo daqueles territórios em relação à actual
superfície da UE.
 
 O Comité defende que se faça da política para a montanha um modelo de desenvolvimento
equitativo e duradouro que preveja a compensação das desvantagens irredutíveis que lhes são próprias, a
limitação dos factores que determinam as desvantagens redutíveis e a valorização da identidade e dos
recursos.
 
 A realização dessa política está, no entender do Comité, fortemente condicionada por uma
política de intervenção dos fundos estruturais que não deverá excluir dos auxílios os territórios de montanha
actualmente beneficiários.
 
– Contacto: Roberto PIETRASANTA
 (Tel.: 00 32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
 
 6. ESTRATÉGIA DE LISBOA
 
•  Lisboa – Renovar a Visão
 Relator: MORGAN (Empregadores – RU)
 
 – Referência: Parecer de iniciativa – CES 1030/2002
 
 – Pontos principais:
 
 Conseguiram-se progressos significativos em muitas áreas, especialmente naquelas em que a
Comissão tem tido a iniciativa.
 
 Nas áreas que exigem liderança política, apenas alguns Estados-Membros têm feito
progressos.
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 O método aberto de coordenação exige uma apreciação objectiva no contexto da Cimeira da
Primavera de 2003, data em que o calendário de Lisboa já terá sido realizado a 30%.
 
 No parecer para a Cimeira de Lisboa, o CESE perguntava se não seria necessário também
um novo paradigma para a administração pública, para enfrentar os desafios do novo paradigma. É
claramente oportuno colocar de novo essa questão, se pretendemos assegurar a acção necessária para tornar
realidade a Visão de Lisboa. O novo paradigma deveria ser definido pela Convenção sobre o Futuro da
Europa.
 
– Contacto: Katarina LINDAHL
 (Tel.: 00 32 2 546 9254 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 
 7. MERCADO INTERNO
 
•  Medicamentos
 Relator: FUCHS (Interesses Diversos – RU)
 
 – Referência: COM(2001) 404 final – 2001/252-253-254 COD – CES 1007/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O Comité aprova, no seu princípio, as propostas da Comissão de revisão e evolução do
direito comunitário no que respeita aos medicamentos de uso humano e veterinário. Dá grande importância
ao reconhecimento de que a protecção da saúde humana e animal deve prevalecer sobre quaisquer outros
domínios regulamentares.
 

 O Comité
 
 – apoia a Comissão nos seus esforços de aumentar a segurança dos medicamentos, proporcionando ao

doente e consumidor uma melhor informação a respeito dos medicamentos, e de aumentar a
farmacovigilância através da participação conjunta dos profissionais da saúde e dos doentes no
levantamento dos riscos dos medicamentos;

 – congratula-se com os esforços da Comissão no sentido de estimular o desenvolvimento de novos
medicamentos e de disponibilizá-los, com a maior brevidade possível, para a terapia dos doentes.
Interessa sobretudo garantir a protecção dos dados, por um lado, e, por outro, não aumentar
desmesuradamente a concorrência entre os produtores de genéricos;

 – entende que se preserva uma relação equilibrada entre os diferentes sistemas de autorização
(autorização centralizada, autorização com reconhecimento recíproco e autorização nacional) e que,
em princípio, se oferece aos requerentes o direito de opção entre os diferentes sistemas;

 – considera necessários um melhoramento do aprovisionamento e da divulgação dos medicamentos
veterinários, bem como um programa de incentivo ao desenvolvimento de medicamentos para as
doenças de animais raras;

   – recomenda uma distinção clara entre a definição de medicamento e de outros produtos, tais como
medicinais, alimentares, complementos alimentares, cosméticos, etc.;

 – apoia a intenção da Comissão de estender as normas sobre as "boas práticas de fabrico" às
matérias-primas, em especial às substâncias activas;

 – julga necessário harmonizar, nos Estados-Membros, as disposições sobre a obrigação de prescrição
para os medicamentos.
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– Contacto: Birgit FULAR
 (Tel.: 00 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
 
 
•  Medicamentos à base de plantas
 Relator: BRAGHIN (Empregadores – I)
 
 – Referência: COM(2002) 1 final – 2002/0008 COD – CES 1008/2002
 
– Contacto: Birgit FULAR
 (Tel.: 00 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
 
 
 8. SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
 
•  Conteúdos ilegais e lesivos / INTERNET
 Relatora: DAVISON (Interesses Diversos – RU)
 
 – Referência: COM(2002) 125 final – 2002/0071 COD – CES 1012/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O Comité reitera a sua posição formulada no parecer sobre "Um programa para a protecção
da infância na Internet", de 28 de Novembro de 2001, e acolhe com satisfação o plano de acção, embora
considere que este deveria contar com um maior apoio dos governos e do sector informático.
 
 O Comité, embora apoiando as linhas de acção traçadas no Plano, entende dever sugerir:
 
– a criação de espaços positivos para as crianças na rede, possivelmente mediante amplos "espaços

protegidos" com a indicação de domínio do tipo .kids.eu;
– a criação de linhas directas (hot lines) nos países onde ainda não existam, em especial nos países

candidatos;
– a instituição de um quadro normativo do tipo co-regulamentar;
– uma intervenção mais firme dos governos e dos operadores do sector, a fim de garantir a

operacionalidade dos sistemas de classificação dos conteúdos da Internet;
– uma participação activa do sector em matéria de segurança e de sensibilização. A Comissão, por seu

turno, poderia maximizar o impacto das mensagens de sensibilização incorporando-as em programas
existentes, tais como o eEurope e o eLearning.

 
 O racismo na Internet obriga também a uma actuação mais enérgica: a liberdade de
expressão deve ser tida em consideração, mas não deve servir de pretexto para que a delinquência alastre.
 
– Contacto: Raffaele Del FIORE
 (Tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: raffaeledelfiore@esc.eu.int)
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•  Patenteabilidade de inventos por computador
 Relator: RETUREAU (Trabalhadores – F)
 
 – Referência: COM(2002) 92 final – 2002/0047 COD – CES 1031/2002
 
– Contacto: João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
 9. MERCADOS DE CAPITAIS
 

•  Tendências, estruturas e mecanismos institucionais dos mercados
 Relator: SEPI (Trabalhadores – I)
 
 – Referência: Parecer de iniciativa – CES 1024/2002
 
 – Pontos principais:
 
 Uma nova arquitectura financeira que antecipe ou lide com as crises não pode deixar de se
basear numa nova arquitectura conceptual que tenha em conta não só os fenómenos financeiros, mas também
os fenómenos económicos, os fenómenos sociais e a atitude institucional e democrática dos países
envolvidos.
 
 O Comité preconiza uma governação do tipo da que a Comissão concebe no seu Livro
Branco sobre a Governação, no qual a participação da sociedade civil e a redução das disparidades
económicas a nível mundial são os objectivos a perseguir.
 
 A União Europeia deve, portanto, assumir neste debate um papel mais proeminente, levando
esta visão nova às instâncias institucionais e falando de maneira unitária.
 
 É absolutamente necessária a reforma das instituições internacionais: enquanto o Banco
Mundial está a alargar progressivamente os seus métodos de análise, o FMI continua fortemente arreigado
aos seus critérios tradicionais.
 
 Esta reforma só é possível se mudarem as relações de força nas instituições internacionais, o
que pressupõe o entendimento entre os países europeus que devem falar a uma só voz.
 
 O Comité solicita a todas as instituições internacionais que, em estreita colaboração com os
sistemas nacionais, cooperem eficazmente.
 
– Contacto: Katarina LINDAHL
 (Tel.: 00 32 2 546 9254 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
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 10. INVESTIGAÇÃO
 

•  Ciências da vida e biotecnologia
 Relator: BEDOSSA (Interesses Diversos – F)
 
 – Referência: COM(2002) 27 final – CES 1010/2002
 
– Contacto: Birgit FULAR

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

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu)
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu


ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 69

Boletim 21.10.2002 - PT - PE 320.291

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: 53
Type: http:

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:georgine.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgine.willems@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu
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Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:raffaeledelfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaeledelfiore@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: http:

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