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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:

37/2002 Nova regulamentação aplicável aos grupos de visitantes.

38/2002 Calendário das reuniões oficiais do Parlamento Europeu em 2003.

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

Notificação oficial da eleição de um deputado britânico ao
Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 19de Dezembro de 2002, tomou conhecimento da eleição de:

Graham BOOTH

em substituição do deputado Michael John HOLMES (NI/UK)), com efeitos a partir do dia 18 de
Dezembro de 2002.

HOLMES aderiu ao Grupo EDD.

_______________
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Na sessão de 16 de Dezembro de 2002, o Parlamento Europeu domou conhecimento de que

Jean-Thomas NORDMANN

aderiu ao Grupo ELDR, com efeito em 16 de Dezembro de 2002.

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS                                                            (Situação em 23.12.2002)

Autor Objecto N°

Olivier Dupuis Cimeira UE-Rússia E-3446/02

Bob van den Bos Situação dos direitos humanos no Irão e resolução a
apresentar à Terceira Comissão da Assembleia Geral
da ONU

E-3447/02

Eluned Morgan Pensões e insolvência P-3448/02

Glyn Ford Autorização de exercício de actividade para
biotecnólogos

E-3449/02

Avril Doyle Presença de urânio na água potável da rede pública E-3450/02

Eluned Morgan Agricultura e o SIAC E-3451/02

Carlos Bautista Ojeda SIG da Comunidade Autónoma da Andaluzia E-3452/02

Christopher Huhne Integração económica P-3453/02

Christopher Heaton-Harris Criação de um Procurador Europeu P-3454/02

Giacomo Santini Epidemia de gripe aviária em Itália P-3455/02

Christopher Heaton-Harris Reconhecimento das licenças para corridas de
automóveis na União Europeia

E-3456/02

Christopher Heaton-Harris Eurocost E-3457/02

Christopher Heaton-Harris Tratamento fiscal do biodiesel na Alemanha e na
França

E-3458/02

Christopher Heaton-Harris Liberdade religiosa na Hungria E-3459/02

Christopher Heaton-Harris Instituição de um Procurador Europeu E-3460/02

Christopher Heaton-Harris Instituição de um Procurador Europeu E-3461/02

Christopher Huhne Integração económica E-3462/02

Christopher Huhne Integração económica E-3463/02

Cristiana Muscardini Supressão de um medicamento em Itália E-3464/02

Sérgio Marques POSEIMA Ambiente E-3465/02

Eluned Morgan Geminação de cidades E-3466/02
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Graham Watson Tratamento eficaz da tuberculose - progressos
efectuados

E-3467/02

Graham Watson Lince ibérico E-3468/02

Ward Beysen Concentração do mercado de energia da República
Checa no processo de alargamento

E-3469/02

Luis Berenguer Fuster O défice das tarifas da electricidade espanhola, uma
ajuda pública ilegal?

E-3470/02

Roberta Angelilli Gestão dos fundos destinados às freguesias do
Município de Fiumicino (Aranova, Fregene, Focene,
Maccarese, Palidoro, Passoscuro e Torrimpietra)

E-3471/02

Hanja Maij-Weggen Controlo suplementar das mercadorias enviadas para
os EUA através de portos europeus

E-3472/02

Herbert Bösch Novo contabilista da Comissão E-3473/02

Ioannis Marinos Condições estranhas num aviso de concurso para a
contratação de funcionários na Grécia

E-3474/02

Benedetto Della Vedova Auxílios estatais às empresas públicas de rádio e
televisão

E-3475/02

Jan Mulder Regulamentação-quadro europeia sobre o imposto
aos consumidores relativo aos custos da BSE

E-3476/02

Gerhard Schmid Discriminação em razão da nacionalidade em
Amesterdão (Países Baixos)

E-3477/02

Gerhard Schmid Discriminação em razão da nacionalidade em Bayeux
(França)

E-3478/02

Philippe Herzog Extensão do  método Lamfalussy e a supervisão
financeira

E-3479/02

Francesco Fiori e Paolo
Bartolozzi

Azeite E-3480/02

Michiel van Hulten Contrato público da Bélgica relativo ao
desenvolvimento do bairro europeu

E-3481/02

Freddy Blak Nepotismo na Direcção-Geral da Agricultura da
Comissão

P-3482/02

Eryl McNally Exigência de garantias bancárias a pequenas
organizações que participam nos projectos
SAVE/ALTENER

P-3483/02
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Charles Tannock O naufrágio do Prestige e a inspecção de navios P-3484/02

Jaime Valdivielso de Cué Bloqueio nas estradas francesas P-3485/02

Roger Helmer Revisão das RTE-T E-3486/02

Charles Tannock Regime fiscal de Gibraltar E-3487/02

Charles Tannock e Christopher
Heaton-Harris

Fraude na União Europeia e sanções disciplinares
aplicadas a Marta Andreasen

E-3488/02

Charles Tannock e Theresa
Villiers

Tentativas da Comissão para flexibilizar o mercado
de trabalho e a directiva relativa ao trabalho
temporário (Agency Workers)

E-3489/02

Bill Newton Dunn e outros Elegibilidade dos conselhos de condado britânicos
para financiamento ao abrigo do programa de
geminação de cidades da UE

E-3490/02

Renzo Imbeni Adaptação da profissão de despachante alfandegário
no âmbito do alargamento da União

E-3491/02

Renzo Imbeni Adaptação da profissão de despachante alfandegário
no âmbito do alargamento da União

E-3492/02

Colette Flesch Reafectação a Bruxelas de dois funcionários da
Representação da Comissão em Paris

E-3493/02

Cristiana Muscardini Massacres na Nigéria E-3494/02

Camilo Nogueira Román Construção de um campo de golfe em O Grove
(Galiza), num espaço da Rede Natura

E-3495/02

Paulo Casaca Ajudas de Estado na pequena cabotagem dos Açores P-3496/02

Claude Moraes Violações dos direitos humanos no Irão P-3497/02

Robert Evans Petição CE nº 566/2000 P-3498/02

Franz Turchi Centro para os filhos com deficiência dos
funcionários europeus

P-3499/02

Roberta Angelilli Segurança nas escolas de Roma P-3500/02

Markus Ferber Transposição da Directiva 89/130/CEE de 13 de
Fevereiro de 1989 relativa à harmonização da
determinação do produto nacional bruto a preços de
mercado

E-3501/02

Robert Evans Criação de ursos na China para aproveitamento da
bilis

E-3502/02
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Robert Evans Aves selvagens apanhadas em linhas de pesca com
palangre

E-3503/02

Robert Evans Directiva relativa às acções inibitórias em matéria de
protecção dos interesses dos consumidores

E-3504/02

Robert Evans Prisão ininterrupta de Ngawang Sangdrol E-3505/02

Robert Evans Tratamento dado a Siham Qandah na Jordânia E-3506/02

Giacomo Santini Epidemia de gripe aviária em Itália E-3507/02

Mario Borghezio Falta de garantias para os trabalhadores da Fiat,
contrariamente aos da Opel

E-3508/02

Erik Meijer Supressão da possibilidade oferecida aos pequenos
comerciantes e aos comerciantes ocasionais de
efectuar envios postais transfronteiriços contra
pagamento na entrega

E-3509/02

Erik Meijer Diferenças entre as políticas aéreas nacionais e a
política europeia para a conclusão de acordos sobre o
"céu aberto" (open skies) e companhias aéreas
suplantadas por novos operadores

E-3510/02

Erik Meijer Acórdão do Tribunal de Justiça sobre acordos
bilaterais relativos ao transporte aéreo concluídos
entre Estados-Membros da UE e outros Estados e
consequências para os Estados-Membros não
abrangidos por tais acordos

E-3511/02

Herman Vermeer Problemática do reconhecimento mútuo, no porto de
Antuérpia, de um visto emitido por um Estado
Schengen

E-3512/02

Konstantinos Hatzidakis Violação da legislação ambiental comunitária pela
Grécia

E-3513/02

Paulo Casaca Execução do Fundo de Coesão em Portugal E-3514/02

Theodorus Bouwman Repercussões do acórdão Simap de 3 de Outubro de
2000 (C-303/98) na Directiva 2000/34/CE, relativa à
organização do tempo de trabalho, e na prática
laboral dos bombeiros profissionais de Roterdão

P-3515/02

Caroline Lucas Proposta para a construção de um aeroporto nos
prados salgados de North Kent, Reino Unido

P-3516/02

Chris Davies Política Comum da Pesca P-3517/02

Ursula Schleicher Rotulagem de produtos P-3518/02
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Ursula Schleicher Estatuto e financiamento dos partidos políticos
europeus

E-3519/02

Ursula Schleicher Estatuto e financiamento dos partidos políticos
europeus

E-3520/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Inspecções portuárias E-3521/02

Bart Staes Direitos de transmissão televisiva dos jogos da Liga
dos Campeões - litígio entre a recolha de
informações e os direitos de autor

E-3522/02

Konstantinos Hatzidakis O défice "oculto" da Grécia em 2001 P-3523/02

Antonios Trakatellis Deficiências de construção na Grécia: acidentes no
Kifissós e na ponte do nó de Peania

E-3524/02

Concepció Ferrer Barreiras comerciais nos países candidatos à adesão E-3525/02

Olivier Dupuis Interdição de viajar imposta ao Sr. Sadri Khiari E-3526/02

Ian Hudghton Parque Nacional de Biebrza, na Polónia P-3527/02

Amalia Sartori Financiamentos indirectos ao Governo birmanês E-3528/02

Bartho Pronk Regulamentação legal do subsídio de férias E-3529/02

Erik Meijer A concorrência entre grandes portos que dispõem de
um território interior ("hinterland") comum e o
esbanjamento do erário público para vencer a
concorrência

E-3530/02

Paulo Casaca Valor das despesas do passado no orçamento de 2002
em Portugal

E-3531/02

Paulo Casaca Características pouco correntes dos défices E-3532/02

Paulo Casaca Desconhecimento do orçamento do Estado português E-3533/02

Brice Hortefeux Diversidade linguística P-3534/02

Patricia McKenna Eliminação de carcaças de animais contagiados com
BSE

P-3535/02

Christopher Huhne Revisão do STAR 21 E-3536/02

Christopher Huhne Revisão do STAR 21 E-3537/02

Christopher Huhne Comércio de material militar E-3538/02

Chris Davies Medicamentos a preços preferenciais ilegalmente
reimportados para a União Europeia

E-3539/02
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Chris Davies Desigualdades no domínio da saúde E-3540/02

Glenys Kinnock Provedor de Justiça para as trocas comerciais dos
países em vias de desenvolvimento

E-3541/02

Glenys Kinnock Ajuda no domínio das trocas comerciais E-3542/02

Glenys Kinnock Sahara Ocidental E-3543/02

Pedro Aparicio Sánchez e
Alejandro Cercas

Discriminação de reformados espanhóis que
trabalharam em Gibraltar

E-3544/02

Michel-Ange Scarbonchi Criação de um corpo europeu de guarda costeira E-3545/02

Michel-Ange Scarbonchi Criação de um corpo europeu de guarda costeira E-3546/02

Michl Ebner Exclusão dos Conselhos Sindicais Interregionais do
EURES

E-3547/02

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa e Sergio Berlato

Intervenção da União Europeia devido às catástrofes
naturais que assolaram o Norte de Itália

E-3548/02

Benedetto Della Vedova Compatibilidade da lei nº 69 de 3 de Fevereiro de
1963 com a livre circulação dos trabalhadores no
interior da Comunidade Europeia, garantida pelo
Tratado

P-3549/02

John Cushnahan Glutamato monossódico E621 P-3550/02

Charles Tannock "Legislação do Artigo 23" em Hong Kong e direitos
dos praticantes da Falun Gong na China

E-3551/02

Jean-Maurice Dehousse Discriminação laboral nas Escolas Europeias E-3552/02

Marco Cappato Graves violações à liberdade de culto na Bielorrússia E-3553/02

Erik Meijer Redução do período transitório para retirada dos
petroleiros de casco simples na sequência da
catástrofe que assolou a costa da Galiza

E-3554/02

Hans-Peter Martin Direito de interposição de recurso por parte das
autoridades regionais

P-3555/02

Dorette Corbey Acordos ambientais P-3556/02

Marie Isler Béguin Criação de um Banco Europeu para a Prevenção e
Reconstrução do Ambiente

E-3557/02

Marie Isler Béguin Criação de um Banco Europeu para a Prevenção e
Reconstrução do Ambiente

E-3558/02

Cristiana Muscardini Cancelamento da sessão ACP E-3559/02
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Olivier Dupuis Proposta para introduzir um "Artigo 23" na
legislação de Hong Kong

E-3560/02

Chris Davies Carne de animais selvagens E-3561/02

Chris Davies Directiva relativa aos suplementos alimentares E-3562/02

Brice Hortefeux Segurança marítima E-3563/02

Marialiese Flemming Normas de protecção dos animais harmonizadas a
nível da UE

E-3564/02

Markus Ferber Acordo entre a União Europeia e Israel E-3565/02

Freddy Blak Contratos entre o Eurostat e a empresa Eurogramme E-3566/02

Bart Staes e Jan Dhaene Solicitação de um nome de domínio ".eu" E-3567/02

Luisa Morgantini Diversidade religiosa e cultural ameaçada em Israel P-3568/02

Jonas Sjöstedt Situação dos reactores nucleares pouco seguros nos
países candidatos

E-3569/02

Jonas Sjöstedt Importações privadas de vinho para a Suécia E-3570/02

Jonas Sjöstedt Proposta de um artigo sobre confidencialidade no
sexto programa-quadro de investigação

E-3571/02

Ilda Figueiredo Apoios comunitários às empresas do grupo
internacional ARA e GRANIT

E-3572/02

Ilda Figueiredo O número 2 do artigo 299º e a coesão económica e
social nos Açores

E-3573/02

Ilda Figueiredo Regiões ultraperiféricas e alargamento E-3574/02

Ioannis Averoff Deficiente Aplicação do SIGC na Grécia P-3575/02

Herbert Bösch Promoção da mobilidade transfronteiriça de
trabalhadores - EURES

E-3576/02

Elisabeth Schroedter Destruição da zona de lagos de Lacoma e de
Hammergraben (Brandeburgo), potencial zona de
preservação de habitats naturais e de fauna e flora
selvagens, de extensão significativa

E-3577/02

Olivier Dupuis Perseguição de membros da Igreja Católica não
oficial na República Popular da China

E-3578/02

Toine Manders Ajudas estatais aos clubes do futebol profissionais E-3579/02

Joaquim Miranda Liberdade de circulação e cooperação entre Estados-
Membros em matéria de educação

E-3580/02
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Camilo Nogueira Román As aparentes decisões tomadas pelo Primeiro-
Ministro do Governo espanhol e o Presidente da
França a respeito da separação dos corredores
marítimos pelos quais podem circular navios do tipo
do Prestige

E-3581/02

Camilo Nogueira Román Estado da aplicação dos pacotes legislativos "Erika"
por parte dos Estados-Membros da UE

E-3582/02

Camilo Nogueira Román Valoração dos custos económicos da catástrofe do
Exxon Valdez frente às costas do Alasca e previsões
referentes à catástrofe do Prestige frente às costas da
Galiza

E-3583/02

Camilo Nogueira Román Pacotes legislativos "Erika" e o "Oil Pollution Act"
de 1990 dos EUA

E-3584/02

Camilo Nogueira Román Localização da Agência Europeia de Segurança
Marítima

E-3585/02

Camilo Nogueira Román Localização da Agência Europeia de Segurança
Marítima

E-3586/02

Camilo Nogueira Román Declaração das costas da Galiza como zona de
catástrofe da UE em consequência do naufrágio do
Prestige

E-3587/02

Camilo Nogueira Román Declaração das costas da Galiza como zona de
catástrofe da UE em consequência do naufrágio do
Prestige

E-3588/02

Camilo Nogueira Román Medidas específicas tomadas pelo Conselho para
prevenir e remediar as consequências das catástrofes
marítimas no importantíssimo corredor que passa
frente às costas galegas

E-3589/02

Camilo Nogueira Román Medidas específicas tomadas pela Comissão para
prevenir e remediar as consequências das catástrofes
marítimas no importantíssimo corredor que passa
frente às costas galegas

E-3590/02

Camilo Nogueira Román Pacotes legislativos "Erika" e o "Oil Pollution Act"
de 1990 dos EUA

E-3591/02

Camilo Nogueira Román Declaração da Galiza como território altamente
dependente da pesca

E-3592/02

Camilo Nogueira Román Iniciativas da União Europeia a respeito da
modificação do Direito Marítimo Internacional -
Inextricável situação legal dos navios petroleiros

E-3593/02
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Camilo Nogueira Román Iniciativas da União Europeia para assegurar que as
tripulações dos navios com carga perigosa que
circulem por águas europeias tenham a preparação
técnica e laboral adequada e exigível

E-3594/02

Camilo Nogueira Román Medidas a tomar para evitar que os restos
mergulhados do Prestige continuem a verter o fuel-
óleo que transportava

E-3595/02

Camilo Nogueira Román Navios de limpeza perante catástrofes como a do
Prestige

E-3596/02

Camilo Nogueira Román Fundos da União Europeia destinados a remediar as
consequências económicas, sociais e ecológicas da
catástrofe do Prestige nas costas da Galiza

E-3597/02

Camilo Nogueira Román Valoração dos custos económicos da catástrofe do
Exxon Valdez frente às costas do Alasca e previsões
referentes à catástrofe do Prestige frente às costas da
Galiza

E-3598/02

Camilo Nogueira Román Recuperação dos recursos piscatórios e marisqueiros
da Galiza depois da catástrofe do Prestige

E-3599/02

Camilo Nogueira Román Estado da aplicação dos pacotes legislativos "Erika"
por parte dos Estados-Membros da UE

E-3600/02

Camilo Nogueira Román Consequências contaminantes do tipo de fuel-óleo
transportado pelo navio Prestige - Acções previstas
para remediar as consequências duradouras da
contaminação

E-3601/02

Paulo Casaca Novo fundo para indemnizar vítimas de poluição E-3602/02

Paulo Casaca "União Europeia na vanguarda da segurança
marítima"

E-3603/02

Paulo Casaca Controlo portuário do navio Prestige E-3604/02

Helle Thorning-Schmidt e
Torben Lund

O euro e as reacções alérgicas ao níquel E-3605/02

Dieter-Lebrecht Koch Turismo em autocaravanas E-3606/02

Mary Banotti Permutabilidade de selos postais na zona euro E-3607/02

Cristiana Muscardini Alargamento da OTAN e política de defesa da UE E-3608/02

Cristiana Muscardini Protecção das línguas europeias E-3609/02
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Jules Maaten Posição dos governos dos Países Baixos e dos outros
Estados da UE na eventual interdição dos cigarros de
chocolate

E-3610/02

Kathleen Van Brempt Segurança dos automóveis E-3611/02

Bob van den Bos Cláusula de direitos humanos E-3612/02

Paulo Casaca Corte de verbas para o Fundo de Coesão em Portugal E-3613/02

Concepció Ferrer O sector do couro na Europa e a importação de
matérias-primas de Marrocos

P-3614/02

Benedetto Della Vedova e
Marco Cappato

Concessão de ajudas de Estado à France Telecom por
parte do Governo francês

E-3615/02

Erik Meijer Ligações marítimas regulares e seguras ameaçadas
devido à proibição de acordos em matéria de preços e
à concessão de reduções secretas

E-3616/02

Erik Meijer Promoção a nível europeu de alternativas para a
deficiente integração de grupos da população e o
aparecimento de comunidades distintas

E-3617/02

Erik Meijer Perturbação da política ambiental devido à oferta, por
parte de uma companhia aérea de um país terceiro, de
viagens aéreas a preços extremamente baixos numa
curta rota em território da UE

E-3618/02

María Sornosa Martínez Recuperação dos sítios de importância comunitária
danificados pelo acidente do navio "Prestige"

P-3619/02

Wolfgang Ilgenfritz Posição da Ilha de Jersey na UE P-3620/02

Ian Hudghton Estruturas locais de abate - Ilhas ocidentais da
Escócia

P-3621/02

Paulo Casaca Conflitos de interesse na Comissão P-3622/02

Helmut Kuhne Possível utilização injustificada de verbas da UE em
Portugal

E-3623/02

Olivier Dupuis Tailândia: Regresso forçado do Sr. Sok Yuen ao
Camboja

E-3624/02

Paolo Costa e outros Segurança marítima E-3625/02

Alexandros Alavanos Aplicação da Directiva 1999/70/CE pela Grécia P-3626/02

Kathleen Van Brempt Aumento dos preços dos brinquedos P-3627/02



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS22

Boletim 13.01.2003 - PT - PE 327.464

Mihail Papayannakis Construção de um museu no jardim público Rizari E-3628/02

Alexandros Alavanos Aplicação na Grécia da legislação comunitária em
matéria de saúde e segurança

E-3629/02

Bill Newton Dunn Limite da quantidade de tabaco com que se pode sair
de Espanha

E-3630/02

Bill Newton Dunn Pagamento de multas impostas pelo Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias

E-3631/02

Isidoro Sánchez García Medidas para evitar/compensar catástrofes
semelhantes ao naufrágio do "Prestige"

E-3632/02

Miquel Mayol i Raynal Acordo de associação UE-Chile e respeito pelos
direitos do povo mapuche

E-3633/02

Miquel Mayol i Raynal Acordo de associação UE-Chile e respeito pelos
direitos do povo mapuche

E-3634/02

Kathleen Van Brempt Conteúdo das embalagens E-3635/02

Niall Andrews Ajuda humanitária e controlos da imigração P-3636/02

Christopher Huhne Integração económica E-3637/02

Christopher Huhne Activos bancários E-3638/02

Daniel Hannan Ajuda à Toscânia E-3639/02

Juan Ojeda Sanz, Manuel Pérez
Álvarez e Roy Perry

Reajustamento das pensões em Gibraltar E-3640/02

Ole Sørensen Produção cinematográfica - ajudas a título do
objectivo 2

P-3641/02

Emmanouil Bakopoulos Detenção de Apostolos Magouras P-3642/02

Olivier Dupuis Repatriamento forçado dos refugiados chechenos do
campo Iman, em Aki Iurt

P-3643/02

Hanja Maij-Weggen Detenção de Saiboub William Arsal E-3644/02

Hanja Maij-Weggen Detenção de Adly Shakir E-3645/02

Hanja Maij-Weggen Detenção de Juan Carlos Gonzalez Leiva E-3646/02

Hanja Maij-Weggen Prisioneiros das UPDF no Uganda E-3647/02

Hanja Maij-Weggen Liberdade de culto no Laos E-3648/02

Mathieu Grosch Formação e certificação de pessoal ferroviário P-3649/02
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Paul Rübig Condições mais favoráveis às PME nos concursos
para programas da UE de ajuda a países terceiros

P-3650/02

Antonio Di Pietro Desmantelamento da sociedade HMC Pubblicità P-3651/02

Hanja Maij-Weggen Revisão do processo relativo aos actos de violência
cometidos em El-Kosheh

E-3652/02

Rosa Miguélez Ramos Maré negra na Galiza: restrições a navios de casco
simples

E-3653/02

Rosa Miguélez Ramos Maré negra na Galiza: legislação nos EUA E-3654/02

Rosa Miguélez Ramos Maré negra na Galiza: sectores mais afectados E-3655/02

Rosa Miguélez Ramos Maré negra na Galiza: prejuízos para a pesca E-3656/02

Rosa Miguélez Ramos Maré negra na Galiza: afastamento do Corredor de
Finisterra

E-3657/02

Rosa Miguélez Ramos Maré negra na Galiza: derrames ocasionais E-3658/02

Rosa Miguélez Ramos Maré negra na Galiza: recursos financeiros E-3659/02

Rosa Miguélez Ramos Maré negra na Galiza: declarações da Comissária dos
Transportes

E-3660/02

Rosa Miguélez Ramos Maré negra na Galiza: rede Natura 2000 E-3661/02

Marie Isler Béguin Modificação do acordo WHA 12-40 que associa a
OMS e a AIEA

E-3662/02

Marie Isler Béguin Modificação do acordo WHA 12-40 que associa a
OMS e a AIEA

E-3663/02

Olivier Dupuis Técnicas de "webjacking" utilizadas pelas
autoridades de Pequim para bloquear sítios web
indesejáveis

E-3664/02

Paul Rübig Harmonização dos sistemas europeus de portagem
aplicáveis a veículos comerciais em função da classe
de veículo

E-3665/02

Emmanouil Bakopoulos Acidente do petroleiro Moskovskiy Festival E-3666/02

Emmanouil Bakopoulos Expulsão do navio petroleiro Enalios Titan pela
marinha de guerra francesa

E-3667/02

Emmanouil Bakopoulos Causas do naufrágio do petroleiro Prestige E-3668/02

Emmanouil Bakopoulos Acidente com o navio petroleiro Oklahoma City E-3669/02
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Joan Vallvé Custo da eliminação dos resíduos produzidos na
cadeia de abate de animais

E-3670/02

Patricia McKenna Poluição atmosférica pela indústria cerâmica de
Castellón, em Espanha

E-3671/02

Antonio Di Pietro Exercício da estomatologia E-3672/02

Antonio Di Pietro Crise de desemprego nas indústrias do pólo
electrónico de Aquila

E-3673/02

Paolo Pastorelli Imposto aplicável ao nascimento de cavalos em solo
irlandês ("foal levy")

E-3674/02

Cristiana Muscardini A Europa e o terrorismo palestiniano E-3675/02

Toine Manders Incapacidade para o trabalho E-3676/02

Bart Staes Tratamento da leucemia através de células estaminais
extraídas do sangue do cordão umbilical

E-3677/02

Dorette Corbey Parque eólico alemão nas proximidades de
Bellingwolde

P-3678/02

Alexander Radwan Busquin: UE deve ser "verdadeira potência espacial"
(artigo em European Voice, 19 de Setembro, pág. 8 -
"News")

E-3679/02

Fernando Fernández Martín Zimbabué E-3680/02

Fernando Fernández Martín Zimbabué E-3681/02

Fernando Fernández Martín Salomón E-3682/02

Fernando Fernández Martín Ilhas Salomão E-3683/02

Fernando Fernández Martín Seicheles E-3684/02

Fernando Fernández Martín Seicheles E-3685/02

Fernando Fernández Martín Senegal E-3686/02

Fernando Fernández Martín Senegal E-3687/02

Fernando Fernández Martín São Tomé e Príncipe E-3688/02

Fernando Fernández Martín São Tomé e Príncipe E-3689/02

Fernando Fernández Martín Samoa E-3690/02

Fernando Fernández Martín Samoa E-3691/02

Fernando Fernández Martín São Vicente e Grenadinas E-3692/02
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Fernando Fernández Martín São Vicente e Grenadinas: E-3693/02

Fernando Fernández Martín Santa Lucía E-3694/02

Fernando Fernández Martín Santa Lucía E-3695/02

Fernando Fernández Martín Togo E-3696/02

Fernando Fernández Martín Togo E-3697/02

Fernando Fernández Martín Tanzânia E-3698/02

Fernando Fernández Martín Tanzânia E-3699/02

Fernando Fernández Martín Suazilândia E-3700/02

Fernando Fernández Martín Suazilândia E-3701/02

Fernando Fernández Martín Suriname E-3702/02

Fernando Fernández Martín Suriname E-3703/02

Fernando Fernández Martín Sudão E-3704/02

Fernando Fernández Martín Sudão E-3705/02

Fernando Fernández Martín África do Sul E-3706/02

Fernando Fernández Martín África do Sul E-3707/02

Fernando Fernández Martín Uganda E-3708/02

Fernando Fernández Martín Uganda E-3709/02

Fernando Fernández Martín Zâmbia E-3710/02

Fernando Fernández Martín Zâmbia E-3711/02

Fernando Fernández Martín Serra Leoa E-3712/02

Fernando Fernández Martín Serra Leoa E-3713/02

Fernando Fernández Martín Somália E-3714/02

Fernando Fernández Martín Somália E-3715/02

Fernando Fernández Martín Tonga E-3716/02

Fernando Fernández Martín Tonga E-3717/02

Fernando Fernández Martín Tuvalu E-3718/02

Fernando Fernández Martín Tuvalu E-3719/02

Fernando Fernández Martín Trindade e Tobago E-3720/02

Fernando Fernández Martín Trindade e Tobago E-3721/02
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Fernando Fernández Martín Vanuatu E-3722/02

Fernando Fernández Martín Vanuatu E-3723/02

Fernando Fernández Martín Chade E-3724/02

Fernando Fernández Martín Chade E-3725/02

Glenys Kinnock Programa Comenius E-3726/02

Patricia McKenna Gaiolas melhoradas para as galinhas poedeiras E-3727/02

Giacomo Santini Supressão do comboio nº 299 E-3728/02

Erik Meijer Estatuto jurídico dos oposicionistas iranianos
exilados na UE que defendem a democracia pluralista
e se opõem à ditadura teocrática

E-3729/02

Erik Meijer Medidas contra a importação de produtos alimentares
norte-americanos que, sem indicação de composição
e origem, contêm organismos geneticamente
modificados

E-3730/02

Marianne Thyssen Relatório sobre a aplicação da Directiva 98/6/CE de
16 de Fevereiro de 1998 relativa à defesa dos
consumidores em matéria de indicações dos preços
dos produtos oferecidos aos consumidores (indicação
do preço por unidade de medida)

P-3731/02

Philip Bradbourn "Galileo" P-3732/02

Graham Watson Inspecções no local das culturas geneticamente
modificadas

E-3733/02

Caroline Lucas Ajuda à indústria das bananas nas Caraíbas e
sobrevivência da mesma

E-3734/02

Caroline Lucas Quotas e sobrevivência da indústria das bananas nas
Caraíbas

E-3735/02

Olivier Dupuis Caso de Fang Jue E-3736/02

Ilda Figueiredo "ABEJ - Solidarités" E-3737/02

Ilda Figueiredo Despedimentos na Euronews E-3738/02

Gabriele Stauner Majorações dos vencimentos dos Comissários sem
base jurídica

E-3739/02

Gabriele Stauner Contas anuais relativas ao exercício de 2001 E-3740/02

Miet Smet Utilização das dotações da rubrica orçamental B2-
142

P-3741/02
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Gabriele Stauner Conflitos de interesse P-3742/02

Hanja Maij-Weggen Execução de tibetanos na China P-3743/02

Proinsias De Rossa Cintos de segurança nos meios de transporte
escolares

E-3744/02

Proinsias De Rossa Inspecções aleatórias em matéria de segurança
rodoviária

E-3745/02

Olivier Dupuis Tibet/China: condenação à morte de Tenzin Deleg
Rinpoche e Lobsang Dhondup

E-3746/02

Cristiana Muscardini Teste HPV: um privilégio? E-3747/02

Francesco Speroni População dos Estados-Membros P-3748/02

Glenys Kinnock Ajuda ao desenvolvimento E-3749/02

Mario Mauro Relações UE-República do Suriname E-3750/02

Hanja Maij-Weggen Desaparecimento de Arjan Erkel no Daguestão E-3751/02

Kathleen Van Brempt Palladium E-3752/02

Kathleen Van Brempt Imposto sobre o querosene E-3753/02

Jan Andersson Aplicação do Acordo de Schengen no aeroporto de
Frankfurt

E-3754/02

Antonios Trakatellis Indemnizações aos agricultores na sequência das
catástrofes resultantes de intempéries

P-3755/02

Herman Vermeer Separação entre os TAC para o linguado e para a
solha e a problemática do bacalhau - estratégia de
gestão da crise do bacalhau e os TAC para o linguado
e a solha

P-3756/02

Bernd Lange Objectivos ambientais quantificáveis no sector dos
transportes

E-3757/02

Miquel Mayol i Raynal Projecto de transvase de águas do Ródano E-3758/02

Jan Mulder Controlo da origem do açúcar ACP E-3759/02

Gerhard Schmid Fiscalidade aplicável aos produtos alimentares que
contêm brinquedos

E-3760/02

Emmanouil Bakopoulos Proposta espanhola à ONU E-3761/02

Emmanouil Bakopoulos Comunicação COM (2002) 681 final E-3762/02

Emmanouil Bakopoulos Segurança da navegação E-3763/02
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Bill Miller Fundo Social Europeu E-3764/02

Luigi Cocilovo Estados que assinaram convenções internacionais que
defendem apenas os seus cidadãos e não todos os
cidadãos comunitários

E-3765/02

Erik Meijer Incómodos nos atrasos no controlo do tráfego de
trânsito entre a Rússia e Kalingrad no futuro
território da UE

E-3766/02

Erik Meijer Obstáculos financeiros à visita a Kalininegrado de
familiares e turistas idosos russos que, para se aí
deslocarem, terão de atravessar o futuro território
União Europeia

E-3767/02

Erik Meijer Respeito dos direitos linguísticos reconhecidos em
diversas ocasiões à minoria de língua eslovena
residente na Caríntia (Áustria) antes da adesão da
Eslovénia à UE

E-3768/02

Caroline Lucas GATS P-3769/02

Bart Staes Reconversão da indústria de armamento P-3770/02

Christopher Heaton-Harris Ameaça de atentados terroristas P-3771/02

Chris Davies Impacto da Via Baltica em importantes zonas de
paisagem protegida na Polónia

P-3772/02

Maurizio Turco Violação, por parte do Reino de Espanha, da
Directiva 91/680/CEE relativa a harmonização fiscal
em matéria de IVA

P-3773/02

Margrietus van den Berg Adiamento da implementação do sistema de
certificação dos diamantes

P-3774/02

António Campos Política Agrícola Comum P-3775/02

Christoph Konrad Comportamento anticoncorrencial na gestão de
resíduos na Alemanha

E-3776/02

Christopher Huhne Produção da Pirelli E-3777/02

Patricia McKenna Centro de Negócios de Drogheda, na Irlanda E-3778/02
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PERÍODO DE PERGUNTAS   (B5-0510/02)                      17 e 18 de Dezembro de 2002

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Josu ORTUONDO
LARREA

Carta dos Direitos Fundamentais. Letreiros na Estação SNCF
de Baiona (País Basco - França)

H-0724/02

Manuel MEDINA ORTEGA Expulsões no norte e Chipre H-0726/02

Sarah LUDFORD Integração dos nacionais de países terceiros H-0728/02

Jonas SJÖSTEDT Sistema comum de patentes H-0729/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Propostas do Presidente da Convenção, Valery Giscard d'
Estaing, sobre uma nova denominação da União Europeia

H-0731/02

Hans-Peter MARTIN Constituição Europeia H-0768/02

Andrew DUFF Chipre H-0734/02

María IZQUIERDO ROJO Repercussões do alargamento sobre as regiões mais
desfavorecidas

H-0738/02

Bill NEWTON DUNN "Acordo secreto" UE/EUA em matéria penal H-0745/02

Paul LANNOYE Armas utilizadas no Afeganistão H-0749/02

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Manuel MEDINA ORTEGA Controlo das fronteiras com o norte de África H-0727/02

Mary BANOTTI Abusos da legislação comunitária sobre a investigação que
abrange os medicamentos "órfãos"

H-0825/02

Bernd POSSELT Viagem do Comissário Nielson à Chechénia H-0773/02
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sra. de PALACIO

José GARCÍA-
MARGALLO Y MARFIL

Imposição fiscal aplicável ao combustível fornecido em
Gibraltar

H-0800/02

Nuala AHERN Regulamentação nuclear a nível da UE H-0721/02

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Exercício de independência da Comissão H-0737/02

Carlos BAUTISTA OJEDA Data de publicação do III Plano de Acção da Segurança
Rodoviária

H-0781/02

Proinsias DE ROSSA Protecção da infra-estrutura irlandesa de transporte ferroviário
de mercadorias

H-0786/02

Paul LANNOYE Transporte aéreo e ruído H-0793/02

Sr. KINNOCK

Gerard COLLINS Novo edifício Berlaymont H-0801/02

Kathleen VAN BREMPT Transferência de funcionários da Comissão para empresas
privadas

H-0818/02

Sr. MONTI

Astrid THORS Investigação de possíveis infracções à legislação comunitária
em matéria de concorrência pela Microsoft

H-0828/02
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
DEZEMBRO  de 2002

Instituição
Número de
perguntas
apresent.

Perguntas
tratadas

em sessão

Perguntas
com

resposta
escrita

Perguntas
complemen-tares

Perguntas
caducas

(ausência
de autor)

Perguntas
retiradas
pelo autor

Perguntas já
previstas na

O.D.

Representantes
das

Instituições

Conselho 36 10 23 1 3 0 0 HAARDER

Comissão 66 12 48 3 2 0 4 NIELSON
LIIKANEN
de PALACIO
KINNOCK
MONTI

Total 102 22 71 4 5 0 4
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

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

23.09.2002 23.12.2002 8

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 27

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 23

16/2002 323.719 BLAC Revisão intercalar da Política Agrícola Comum 02.10.2002 02.01.2003 15

                                                     
1 Situação em  19.12.2002
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

17/2002 323.955 LEINEN, LAMASSOURE,
MALMSTRÖM, FRASSONI e
PAPAYANNAKIS

Eleição do Presidente da Comissão Europeia pelo
Parlamento Europeu

17.10.2002 17.01.2003 213

18/2002 324.277 PROVAN, MULDER e WYNN Aplicação da co-decisão às decisões adoptadas em
conformidad com o artigo 37ª do Tratado

21.10.2002 21.01.2003 56

19/2002 325.134 LAMBERT e WHITEHEAD Situação de Mordechai Vanunu que continua detido
pelas autoridades israelitas

29.10.2002 29.01.2003 29

20/2002 325.556 DESCAMPS, HERMANGE, VLASTO
e de VEYRINAS

Protecção dos menores face às imagens
pornográficas e à violência gratuita

18.11.2002 18.02.2003 9

21/2002 325.687 BORGHEZIO Instituição de um órgão de controlo financeiro anti-
terrorismo para as ajudas financeiras da UE à
Autoridade Nacional Palestiniana

18.11.2002 18.02.2003 8
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ACTOS OFICIAIS
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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
9/2002 e nº 10/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 1244
final

Proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão
77/271/Euratom relativa à aplicação da Decisão 77/270/Euratom que
habilita a Comissão a contrair empréstimos Euratom tendo em vista
uma contribuição para o financiamento das centrais nucleares

ENVI
ITRE

COM (02) 457
final

Vigésimo relatório anual da Comissão ao Parlamento Europeu sobre
as actividades anti-dumping e anti-subvenções  da comunidade -
perspectiva geral das medidas aplicadas pelos países terceiros em
processos anti-dumping, anti-subvenções e relativos a medidas de
salvaguarda (2001)

DEVE
ITRE

COM (02) 484
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: programa
legislativo e de trabalho da Comissão para 2003

TOUT COM (02) 590
final

Relatório da Comissão: 13º relatório anual sobre os Fundos
estruturais (2001)

BUDG
EMPL
FEMM
PECH
RETT

COM (02) 591
final

 31 relatório financeiro relativo ao Fundo Europeu de Orientação e
Garantia Agrícola FEOGA - Secção garantia - Exercício de 2001 -

AGRI
BUDG
CONT

COM (02) 594
final

Relatório da Comissão Relatório anual do instrumento estrutural de
pré-adesão (ISPA) 2001

AFET
BUDG
ENVI
RETT

COM (02) 596
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: A
implementação e os resultados do Ano Europeu das Línguas 2001
(apresentado pela Comissão Europeia nos termos do disposto no
artigo 11º da Decisão nº 1934/2000/CE)

BUDG
CULT

COM (02) 597
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre a avaliação intercalar do plano de acção da UE de luta contra a
droga (2000-2004)

ITRE
LIBE

COM (02) 599
final
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Propostas alteradas
(Artigo 250º, Nº 2 do Tratado CE)

Assunto Competência Doc.
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

Bruxelas, 16 de Dezembro de 2002

REUNIÃO PLENÁRIA

DE 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2002

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

Os pareceres do CESE 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")

1. PESCAS, AGRICULTURA E FLORESTAS

•  Reforma PCP
 Relator: S. KALLIO (Interesses diversos – FIN)
 Co-relator: E. CHAGAS (Trabalhadores – P)
 
– Referência: COM(2002) 181 final -CESE 1369/2002
 
– Pontos principais:
 
 O CESE concordou, em geral, com o diagnóstico da situação do sector das pescas na União Europeia, tal
como exposto no Livro Verde da Comissão de 2001, e, em particular, no respeitante à sobrecapacidade da
frota de pesca europeia.
 
•  É necessário procurar atingir um ponto de equilíbrio entre a produtividade e a eficácia dos navios de

pesca, por um lado, e a sustentabilidade do emprego, por outro.
•  O CESE acolhe favoravelmente o plano de gestão plurianual, contudo emite algumas  reservas quanto à

proposta da Comissão de excluir o Conselho do processo de decisão anual sobre os totais admissíveis de
capturas (TAC) e as quotas, uma vez adoptado o programa de orientação plurianual.

•  O CESE  apela a uma maior cooperação entre a comunidade científica e o sector da pesca, com o
objectivo de alcançar uma avaliação mais rigorosa e mais profunda  dos dados científicos. . São bem
acolhidos os conselhos consultivos regionais para a gestão haliêutica, mas estes deverão desempenhar
um papel claro e executar tarefas concretas no âmbito do Comité Consultivo da Pesca e da Aquicultura e
seus grupos de trabalho.

•  As preocupações ecológicas devem ser integradas em todas as políticas comunitárias, inclusive na
política da pesca. O CESE propõe que seja aplicado o princípio do poluidor-pagador ao determinar a
quem caberá suportar os custos inerentes à protecção do ambiente.

http://www.cese.europa.eu
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•  
•  Os pareceres científicos sobre o estado actual dos recursos constituem o elemento mais importante da

gestão haliêutica, logo,  o CESE  apela a uma maior cooperação entre a comunidade científica e o sector
das pescas.

•  Na proposta para as novas regras em matéria de concessão de auxílios públicos para investimento nas
frotas, o CESE levanta algumas reservas. Em particular, o Comité manifesta preocupação quanto à
eliminação dos auxílios públicos para a modernização da frota de pesca.

•  Embora os subsídios não possam  oferecer uma solução permanente para o sector, o CESE crê que se
justifica ainda (a necessidade de garantir a segurança dos trabalhadores, boas condições de vida e de
trabalho, qualidade, etc.) prosseguir a concessão de auxílios públicos à modernização das frotas de
pesca. As actuais restrições podem ser mantidas, em particular no que respeita à proibição de aumentar a
capacidade da frota.

•  O CESE opina que os navios de pesca em pequena escala (menos de 12 metros) deveriam ser excluídos
dos planos de redução da capacidade.

•  O CESE subscreve a manutenção da actual zona de pesca das 6 a 12 milhas sob jurisdição nacional. O
CESE subscreve igualmente a actual repartição das possibilidades de pesca comunitárias de acordo com
o princípio da estabilidade relativa.

•  Na linha dos seus anteriores pareceres, o CESE salientaria a importância  da monitorização para a
reforma da política da pesca na União.

•  O CESE aplaude a recente adopção do plano de acção da Comissão Europeia para compensar as
consequências sociais, económicas e regionais da reestruturação do sector das pescas da União Europeia.
Há que prestar particular atenção às consequências socioeconómicas da reforma da PCP para as
comunidades costeiras.

•  O CESE entende que, em virtude da falta de recursos nos países em desenvolvimento  para o controlo
das actividades piscatórias, a União deveria apoiar estes países no controlo da pesca nas suas águas
territoriais.

 
– Contacto: Gaia Angelini
 (Tel.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)
 
 
•  Revisão intercalar da PAC
 Relator: KIENLE  (Empregadores – D)
 
– Referência: COM(2002) 394 final – CESE 1366/2002
 
– Pontos principais:
 
 No presente parecer, que dá seguimento e complementa o parecer de iniciativa sobre "O Futuro da PAC",
adoptado em Março último, o Comité prosegue a sua análise sobre a possível evolução da política agrícola
comum, à luz das propostas da Comissão sobre a Revisão Intercalar.
 
 Segundo o Comité, o debate sobre o desenvolvimento futuro da Política Agrícola Comum da Comunidade
Europeia tem uma importância que vai muito para além dos interesses económicos e sociais do sector
agrícola. Com efeito, estão igualmente em jogo aspectos tais como a segurança dos alimentos, a garantia do
abastecimento alimentar, a protecção do consumidor, do ambiente e da natureza.

mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
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 Os objectivos da Comissão são apoiados, em linhas gerais, pelo CESE, que aplaude, sobretudo, o propósito
de consagrar na Política Agrícola Comum o conceito de multifuncionalidade. Mas é fundamental verificar se
e até que ponto as medidas propostas servem realmente os fins em vista e conduzem de facto a uma
agricultura  multifuncional e competitiva.
 
 Na opinião do Comité, o principal desiderato da Comissão, que é limitar a intervenção, ao nível dos
mercados, sobretudo o dos cereais, a um papel de rede de segurança, já foi satisfeito com a redução de preços
preconizada pela Agenda 2000. Nos últimos anos, a armazenagem pública de cereais foi reduzida
drasticamente. Por este motivo, o CESE duvida que se possa justificar a nova redução do preço dos cereais
de 5% proposta face à evolução mundial dos preços.
 
 O CESE reiterou em diversas ocasiões que era favorável a um reforço do desenvolvimento rural. O CESE vê
com preocupação que não é tanto a falta de dotações financeiras do segundo pilar, mas muito mais a extrema
disparidade de recursos entre as várias regiões que constitui o verdadeiro problema. Espera-se, portanto, que
a nova ampliação do "segundo pilar" da PAC (através da modulação) leve os Estados-Membros a
disponibilizarem um mínimo de fundos nacionais de co-financiamento.
 
 Quanto à modulação dinâmica, o Comité aguarda pormenores sobre a configuração destes critérios e quais as
consequências ao nível financeiro.
 
 A respeito da dissociação total dos pagamentos compensatórios, o Comité manifesta algumas dúvidas,
desejando uma análise mais aprofundada. Embora dê aos agricultores maior liberdade de decisão, a
dissociação total das ajudas directas não permitirá satisfazer nem as exigências colocadas por uma
agricultura multifuncional nem garantir a atribuição das ajudas directas a longo prazo.
 
 As propostas de "dissociação" pressupõem um certo "reagrupamento", já que as ajudas directas passam a
estar, futuramente, associadas ao cumprimento de determinados critérios (ecocondicionalidade). No entender
do CESE, só será possível emitir um verdadeiro juízo quando a Comissão fizer uma exposição detalhada
sobre o alcance e o procedimento de controlo das disposições que regem a ecocondicionalidade.
 
 No que se refere ao prosseguimento das negociações da OMC, o CESE recomenda à Comissão que continue
a perseverar na sua posição actual de relacionar os temas comerciais clássicos com os chamados objectivos
não comerciais.  Por último, o CESE considera indispensável implicar os países candidatos à adesão nas
consultas sobre a avaliação intercalar.
 
– Contacto: Eleonora di Nicolantonio
 (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
•  Trocas comerciais intracomunitárias – Importações de sémen de animais da espécie bovina

Relator: NIELSEN (Interesses diversos – DK)
 
– Referência: COM(2002) 527 final – 2002/0229 CNS – CESE 1359/2002

mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu
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– 
 
– Pontos principais:
 
•  A proposta, cujo objectivo, entre outros, era o de permitir a armazenagem de sémen em instalações que

não o centro de inseminação artificial onde o sémen foi colhido, contribuirá para a liberalização do
mercado, em benefício de uma "indústria da inseminação", de carácter mais internacional, que distribua
sémen e embriões através dos centros de armazenagem locais.

 
•  No entender do CESE, a proposta implica o sério risco de comprometer o regime anterior e de

centralizar cada vez mais a selecção, a produção e a distribuição do material de reprodução. A
consequência poderá ser uma alteração gradual dos objectivos da bovinicultura e insuficiente diversidade
do material de reprodução, resultando em animais mais "aerodinâmicos".

 
•  O CESE sublinha o facto de as disposições actuais referentes à comercialização de sémen

proporcionarem  de forma satisfatória o nível elevado  necessário tanto para os veterinários dos centros
de colheita como para os reprodutores, o que não poderá ser totalmente garantido no caso dos centros de
armazenagem de sémen.

 
•  O CESE é da opinião que a proposta relativa aos centros de armazenagem de sémen, não pode ser aceite

na sua forma actual.
 
•  Todavia, o CESE subscreve as três restantes propostas de alteração.
 
– Contacto: Gaia Angelini
 (Tel.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

•  Comercialização de sementes
 Relator: BEDONI (Empregadores – I)
 
– Referência: COM(2002) 523 final – 2002/0232 CNS – CESE 1360/2002
 
– Contacto: Eleonora di Nicolantonio

(Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
•  Ovinos e caprinos – transporte
 Relator: FAKAS (Interesses Diversos – EL)
 
– Referência: COM(2002) 504 final – 2002/0218 CNS – CESE 1357/2002
 
– Contacto: Gaia Angelini 

(Tel.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu
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•  Protecção das florestas

Relator: S. KALLIO (Interesses Diversos – FIN)
 
– Referência: COM(2002) 404 final – 2002/0164 COD – CESE 1368/2002
 
– Contacto: J. Kind

(Tel.: 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

*      *      *

2. ALARGAMENTO

•  As consequências económicas e sociais do alargamento para os países candidatos
 Relator:  DIMITRIADIS (Empregadores – EL)
 Co-relatora: BELABED (Trabalhadores – A)
 
– Referência: CES 591/2002 fin – CESE 1365/2002
 
– Pontos principais:
 
 O presente parecer traduz a importância muito especial que o Comité atribui à boa conclusão das
negociações com os países candidatos à adesão. O CESE apoia plenamente o alargamento e partilha o ponto
de vista da presidência dinamarquesa quanto à conveniência de respeitar o calendário.
 
 O parecer do CESE centra-se nas consequências económicas e sociais do alargamento  para os países
candidatos à adesão e para os seus cidadãos.
 
 Examina, inter alia, a situação económica nos principais sectores, o processo de privatização, serviço
público, a situação social actual, direitos do consumidor, questões ambientais e segurança pública. O CESE
formula recomendações nestas áreas.
 
 O parecer do CESE analisa os efeitos da passagem para a economia de mercado que criou nos países
candidatos da Europa de Leste uma nova  ideia dos mecanismos da economia, da sociedade e da empresa.
Sublinha a mudança radical do ambiente económico e social devido ao custo adicional em termos políticos,
económicos e sociais da transição, à ineficácia das administrações públicas e ao colapso dos mecanismos e
circuitos económicos internos.
 
 O CESE apela a  uma política activa do mercado de trabalho, à melhoria das infra-estruturas e ao
desenvolvimento de uma política equilibrada relativamente às prestações sociais, às remunerações e aos
salários.
 
 
 O CESE sublinha a necessidade de seguir de perto a legislação laboral, de forma a garantir a sua
conformidade com os princípios do modelo social europeu.
 
 O Comité reafirma que o alargamento da UE constitui uma ocasião histórica para reunir a Europa e os seus
cidadãos sob um "mesmo tecto" e assim garantir a estabilidade e a prosperidade do continente europeu.

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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 No seu parecer, o CESE faz recomendações no sentido de reduzir a burocracia, melhorar a protecção
jurídica, aumentar o investimento estrangeiro, reformar a política agrícola, desenvolver a sociedade civil e
intervir activamente na convergência económica e social.
 
– Contacto: Jacques Kemp 

(Tel.: 32 2 546 9810 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

*      *      *

3. ESTRATÉGIA DE LISBOA E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ECONÓMICA E SOCIAL

•  Produtividade e competitividade europeias
 Relatora: SIRKEINEN (Empregadores – FIN)
 Co-relator: EHNMARK (Trabalhadores– S)
 
– Referência: COM(2002) 262 final –  CESE 1370/2002
 
– Pontos principais:
 
 O CESE  realça que a etapa mais importante na perspectiva de um crescimento melhorado da produtividade
na UE é a aplicação plena da estratégia de Lisboa.
 
 A Comissão Europeia  deveria desenvolver mais a sua metodologia de análise, aferição do desempenho e
notificação da evolução da produtividade, na mira de estimular acções tendentes a favorecer o aumento da
produtividade. Deveria ser igualmente alargado o seu âmbito de aplicação, por forma a incluir uma análise
da eficiência do sector público.
 
 Carecem de mais atenção as questões que se prendem com a ecoprodutividade e o papel das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), bem como outros aspectos qualitativos da produtividade. Além disso, o
problema de incluir os custos da deterioração dos recursos naturais e da poluição nas contas públicas
nacionais e no PIB exige o desenvolvimento da investigação e da metodologia.
 
 O CESE recomenda que se integrem as questões de produtividade e de desenvolvimento sustentável no
seguimento anual da estratégia global de Lisboa.
 
 O CESE solicita à Comissão que analise urgentemente o impacto do alargamento sobre o futuro aumento da
produtividade na UE. A evolução da produtividade nos países candidatos constitui um desafio, mas também
parece proporcionar consideráveis ganhos potenciais.
 
 O CESE compromete-se a:
 

•  dar uma atenção especial à evolução em matéria de produtividade quando emitir o seu parecer sobre o
seguimento da estratégia de Lisboa na cimeira da Primavera;

•  organizar de dois em dois anos uma conferência sobre a estratégia de Lisboa; e
•  se necessário, elaborar pareceres de iniciativa sobre produtividade

mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu
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– Contacto: João Pereira dos Santos
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  A governação económica e monetária, coesão económica e social
 Relatora: FLORIO (Trabalhadores – I)
 
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1363/2002
 
– Pontos principais:
 
 A coordenação das políticas económicas deve permitir optimizar o potencial de crescimento e de emprego
que a União encerra.
 
 Deve ser restabelecido o direito de proposta da Comissão e da consulta obrigatória do Comité na elaboração
das orientações de política económica.
 
 O pleno emprego deve ser mencionado explicitamente no tratado constitucional como um dos objectivos da
União. Por outro lado, será necessário indicar mais claramente no Tratado que a política económica e
monetária contribuirá para realizar o objectivo de crescimento e de pleno emprego.
 
 A União deve dotar-se dos instrumentos necessários para levar a bom porto a estratégia de Lisboa. Um dos
elementos fundamentais deste processo é a aplicação coordenada dos instrumentos de política
macroeconómica e de política estrutural, bem como um diálogo aprofundado entre os diversos actores da
política macroeconómica.
 
 Seria oportuno incluir no tratado constitucional uma referência específica à prestação dos serviços de
interesse geral. Este tratado deveria conter igualmente uma base jurídica mais convincente para configurar a
coordenação e a participação dos parceiros sociais e dos demais intervenientes na sociedade civil. O processo
de decisão ao nível comunitário terá de honrar os princípios de solidariedade, transparência, coerência,
subsidiariedade, proporcionalidade e abertura.
 
– Contacto: K. Lindahl

(Tel. 32 2 546 9254 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

*      *      *

4. TRANSPORTE E DIÁLOGO SOCIAL

•  Diálogo social / Corredores pan-europeus
 Relatora: ALLEWELDT (Trabalhadores – D)
 
– Referências: Aditamento a parecer de iniciativa – CESE 1351/2002
 
– Pontos principais:
 
 Já desde há uns anos que o CESE se tem empenhado na aplicação de um diálogo social estruturado nos
corredores pan-europeus, dada a evidente falta de coordenação e de transparência entre os representantes dos
meios económicos e sociais dos países da Europa Central e Oriental (PECO) e as respectivas administrações
nacionais.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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 Os trabalhos do CESE basearam-se em debates públicos que permitiram concluir que a aplicação de uma
política de transportes verdadeiramente integrada revela consideráveis insuficiências na realização dos
corredores pan-europeus.
 
 O Comité demonstrou que pode prestar um contributo fundamental para a promoção do diálogo social com
os parceiros socioeconómicos da Europa Central e Oriental. Nessa medida, também se afirmou como
interlocutor entre as instituições comunitárias e os governos e ministérios desses países. Este seu papel pode
ainda ser ampliado, contanto que
 
– se assuma um compromisso a médio prazo, através, entre outros, da constituição de um novo grupo de

estudo permanente para se ocupar da "promoção do diálogo social nos corredores pan-europeus";
– se melhore mais ainda a sua função de mediação de Contactos, prestação de informações e intercâmbio

de experiências com os interessados;
– se continue a reforçar o princípio das conferências-debate e da acção no terreno; e
– se assegure a representação obrigatória do CESE, bem como, por inerência, a dos interesses dos grupos

socioeconómicos nos respectivos fóruns e comités directores.
 
– Contacto: Luís Lobo

(Tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
•  Segurança/Navios de passageiros
 Relator: E. CHAGAS (Trabalhadores – P)

– Referências: COM(2002) 158 final – 2002/0074-0075 COD – CESE 1352/2002
 
– Pontos principais:
 
 O CESE acolhe favoravelmente as propostas da Comissão no atinente a:
 
– prescrições específicas de estabilidade para os navios ro-ro de passageiros, o CESE, se bem que

reconheça a oportunidade de um acordo internacional no âmbito da OMI
 
– regras e normas de segurança para os navios de passageiros verificando, porém, com pesar, que o

Conselho de Ministros progrediu na via para uma solução de compromisso com a supressão do nº 3 do
artigo 6º-A.

 
 Finalmente, se bem que reconheça a oportunidade de um acordo internacional em matéria de
responsabilidade das transportadoras marítimas de passageiros, o CESE considera que assegurar a
uniformidade em todos os Estados-Membros constituiria uma vantagem considerável.
 
 
– Contacto: Luís Lobo

(Tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Compostos organoestânicos/Navios

Relatora: A. BREDIMA (Empregadores – GR)

– Referências: COM(2002) 396 final – 2002/0149 COD – CESE 1354/2002
 
– Pontos principais:
 
 O CESE entende que a acção da UE deve ser coerente com os princípios da Convenção AFS da OMI com a
devida atenção às restrições jurídicas e às considerações comerciais.
 
 Assim, o CESE opina que:
 
– Os Estados-Membros deveriam ratificar com urgência a Convenção AFS, avaliar o alcance da sua

observância e as perspectivas de mercado, bem como definir um âmbito realista para a acção
complementar.

– A aplicação do abandono gradual das tintas com TBT durante o período intercalar concilia as
preocupações ambientais com a necessidade de preservar a competitividade da frota da UE à escala
mundial.

- O CESE propõe, por último, excluir do campo de aplicação da directiva os navios que operam fora das
águas territoriais da EU, tendo em vista reduzir o impacto no sector.

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

*      *      *

5. MERCADO ÚNICO E POLÍTICA FISCAL

•  Os efeitos do alargamento no mercado único
 Relatora: E. BELABED (Trabalhadores – A)
 
– Referências: Aditamento a parecer de iniciativa – CESE 1371/2002
 
– Pontos principais:
 
 O mercado único alargado trará inúmeras vantagens económicas e reforçará a competitividade da Europa no
quadro da economia global, se não forem desperdiçadas as potencialidades existentes, entre as quais cabe
sobretudo destacar o aproveitamento da mão-de-obra disponível.
 
 As populações só aceitarão o alargamento se beneficiarem da distribuição das suas vantagens.
 
 Importa, pois, continuar a promover e apoiar os esforços no sentido de reforçar as capacidades
administrativas e o sistema judicial, para que se possa passar à prática a legislação comunitária e fazê-la
cumprir.
 
 Ambas as partes propõem a aplicação de regulamentações transitórias como uma forma de superar as
profundas transformações económicas e sociais causadas pela adopção do acervo comunitário e pela
integração das economias nacionais.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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 Entre as propostas do CESE para o desenvolvimento do mercado único conta-se também a da criação de
centros de coordenação do mercado interno nos países candidatos à adesão.
 
– Contacto: J. Andersen 

(Tel.: 3225469258 e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Requisitos de publicidade/sociedades
 Relatora: SANCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – E)
 
– Referência: COM(2002) 279 final – 2002/0122 COD –  CESE 1350/2002
 
– Contacto: João Pereira dos Santos

(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

*      *      *

6. IMIGRAÇÃO

•  Política comunitária de regresso
Relator-único: CASTANOS (Trabalhadores – ES)

•  
– Referência: COM(2002) 564 final – CESE 1362/2002
 
– Pontos principais:
 Importa ter em consideração que uma pessoa "sem papéis" não é uma pessoa sem direitos e que um
imigrante em situação irregular não é um delinquente, mesmo que a sua situação não seja legal.
 
 O CESE recomenda ao Conselho e à Comissão que reflictam sobre a contradição e o desequilíbrio que
representa o atraso da adopção de uma legislação comum sobre imigração ilegal em paralelo com a adopção
de medidas tão duras contra a imigração ilegal como são a expulsão e a repatriação forçada.
 
 O CESE considera que a expulsão e a repatriação obrigatória são medidas extremas. No parecer do CES
sobre o Livro Verde já se relevara a necessidade de incentivar tanto quanto possível o regresso voluntário e
de decidir o regresso forçado só em último recurso.
 
 É necessário assegurar sempre a tutela judicial efectiva em todos os processos de regresso com respeito dos
direitos humanos e das liberdades fundamentais (Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Carta dos
Direitos Fundamentais).
 
 A aplicação de algumas das propostas formuladas na comunicação antes de se dispor de uma política e de
uma legislação comuns para canalizar legalmente a imigração, bem como de uma política e uma legislação
comuns sobre asilo, equivaleria a começar a construir uma casa pelo telhado.
 
 Considera o CESE desejável um equilíbrio entre as medidas destinadas a reduzir a imigração ilegal e as
medidas necessárias para que a imigração se processe de forma legal. 
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 O direito à unificação familiar deve prevalecer claramente sobre os motivos de uma expulsão por residência
irregular. Reitera-se, por consequência, o que já havia sido defendido no parecer sobre o Livro Verde: não
pode ditar-se uma ordem de expulsão quando implica separação familiar.
 
– Contacto: Alan Hick

(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – E-Mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

*      *      *

7. SAÚDE E SEGURANÇA ALIMENTAR

•  Processamento de tecidos e células humanos
 Relator: BEDOSSA (Interesses Diversos – F)
 
– Referências: COM(2002) 319 final – 2002/0128 COD) – CESE 1361/2002
 
– Pontos principais:
 
 Esta directiva específica impõe-se com urgência e as disposições adoptadas são necessárias e coerentes entre
si, conforme especifica a abordagem regulamentar adoptada. Além disso, estes intercâmbios de tecidos e de
células baseiam-se em valores essenciais: o anonimato da dádiva, o carácter voluntário, o espírito de
solidariedade que lhe é inerente e a gratuidade destes elementos do corpo humano.
 
 O CESE repete a observação da Comissão Europeia: tendo em conta o ritmo muito rápido da evolução
científica nestes sectores, convém que este texto fique em aberto para que possa ser actualizado
regularmente, na sequência dos progressos científicos verificados e no respeito pelo princípio da coerência.
 
 Seria judicioso introduzir no corpo da directiva a obrigação de redigir uma autorização do procedimento para
a preparação de um tipo de produto (de tecidos ou celular) que descreva modos operatórios e ou práticas por
tipo de produto, para todas as fases, da recolha até à utilização. Esta autorização seria uma garantia de
segurança sanitária e uma garantia dos enxertos.

 É necessário prever uma convenção de âmbito europeu entre os estabelecimentos de saúde fornecedores e ou
utilizadores de tecidos (idem para as unidades de terapia celular e os estabelecimentos de cuidados de saúde).
 
 Sendo os anexos parte integrante da directiva, a sua actualização regular pode ser travada por razões
administrativas. Por isso, o CESE considera que o artigo 29º deve englobar a noção de adaptação regular dos
anexos ao progresso científico e tornar obrigatória a redacção desses mesmos anexos de dois em dois anos.

– Contacto: Stefania Barbesta
 (Tel. 00.32.2.546.95.10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
•  Edulcorantes - alteração 

Relator: DONNELLY (Interesses Diversos – IRL)
 
– Referência: COM(2002) 375 final – 2002/0152 COD – CESE 1356/2002
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– Contacto: Eleanora di Nicolantonio
  (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
 
•  Aromatizantes de funo

Relatora: DAVISON (Interesses diversos – UK)
 
– Referência: COM(2002) 400 final – 2002/0163 COD – CESE 1355/2002
 
– Contacto: Eleonora di Nicolantonio
 (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
•  Konjac (aditivo alimentar)

Relator: DONNELLY (Interesses Diversos – IRL)
 
– Referência: COM(2002) 451 final – 2002/0201 COD – CESE 1358/2002
 
– Contacto: Gaia Angelini 

(Tel.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

*      *      *

8. ESPAÇO JUDICIÁRIO EUROPEU

•  Modos alternativos de resolução de conflitos
 Relator: MALOSSE (Empregadores – F)
 

– Referência: COM(2002) 196 final –  CESE 1349/2002
 

– Pontos principais:
 
 O Comité preserva a via da recomendação.
 
 No que se refere ao alcance das cláusulas de recurso aos ADR, o Comité  aceita a não admissibilidade dos
actos de recurso pelo tribunal antes da instauração material do processo de ADR.
 
 Em relação às garantias processuais mínimas, importa garantir os princípios da imparcialidade do terceiro em
relação às partes, da transparência, da eficácia, da equidade e da confidencialidade.
 
 Fim dos processos de ADR: considerar a uniformização, em todos os Estados-Membros, do valor jurídico
dos acordos e prever, desde já, que a força executória do acordo, em cumprimento do disposto na legislação
nacional, ganhe ipso facto força executória em todos os Estados-Membros da União Europeia. Modificar em
consequência o regulamento "Bruxelas I".
 
– Contacto: João Pereira dos Santos

 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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•  Créditos não contestados

 Relator: RAVOET (Empregadores -B)
 

– Referência: COM(2002) 159 final – 2002/0090 CNS –  CESE 1348/2002
 

– Contacto: João Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

*      *      *

9. SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO

•  Exploração comercial de documentos/sector público
 Relator : Levaux (Empregadores – F)

 
– Referências: COM(2002) 207 final – 2002/0123 COD – CESE 1353/2002
 
– Pontos principais:

 O Comité apoia a proposta de directiva e, para realizar os objectivos perseguidos, insta a Comissão a ter em
conta as seguintes propostas:
 
– estender o campo de aplicação da directiva aos documentos que estão na posse de bibliotecas

universitárias e museus públicos, enquanto património cultural europeu comum;
 
– que sejam assacadas responsabilidades aos organismos ou instituições públicos caso facultem

deliberadamente informações falsas ou truncadas;
 
– que os princípios referentes a encargos tendam a generalizar o "modelo de custos reduzidos";
 
– que as administrações públicas dos Estados-Membros garantam a gratuidade das "informações

essenciais" de que dispõem.
 
− Contacto: Raffaele Del Fiore

(Tel. : 00 32 2 546 9794 – e-mail : raffaele.del fiore@esc.eu.int

10. ACORDO FINANCEIRO INSTITUCIONAL

•  Regulamento Financeiro/Organismos comunitários
Relator-geral: E. CHAGAS (Trabalhadores– P)

 
– Referência: COM(2002) 406 final – 2002/0169-0179-0181-0182 COD – CESE 1364/2002
 
– Contacto: Luís Lobo 

(Tel. : 00 32 2 546 9717 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
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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: 3
Type: http:

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

Page: 40
Type: http:

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

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Page: 49
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: http:

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