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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:

05/2003 Consumo de tabaco nas instalações do Parlamento Europeu em Estrasburgo e em
Bruxelas.

12/2003 Envio electrónico das ordens do dia das comissões e delegações.

13/2003 Exposições.

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 espanhol ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 7 de Abril de 2003, tomou conhecimento da eleição de

Enrique MONSONÍS DOMINGO

em substituição da deputado Isidoro SÁNCHEZ GARCÍA (ELDR/ES), com efeitos a partir do dia 26 de
Março de 2003.

_______________

Notificação oficial da eleição
de uma deputada filandêsa ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 7 de Abril de 2003, tomou conhecimento da eleição de

Ulla Maija AALTONEN

em substituição da deputada Heidi Anneli HAUTALA (Verts/ALE), com efeitos a partir do dia 7 de Abril
de 2003.

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 30.04.2003)

Autor Objecto N°

Caroline Lucas Via Báltica E-1032/03

Cristiana Muscardini A fome em África E-1033/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leader +" pelo
município de Ancona

E-1034/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leader +" pelo
município de Carrara

E-1035/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leader +" pelo
município de Florença

E-1036/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leader +" pelo
município de Livorno

E-1037/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leader +" pelo
município de Macerata

E-1038/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leader +" pelo
município de Massa

E-1039/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leader +" pelo
município de Perugia

E-1040/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leader +" pelo
município de Pesaro

E-1041/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leader +" pelo
município de Pisa

E-1042/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leader +" pelo
município de Pistoia

E-1043/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leader +" pelo
município de Prato

E-1044/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leader +" pelo
município de Siena

E-1045/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leader +" pelo
município de Terni

E-1046/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos Life III, V Programa de acção a
favor do ambiente e de um desenvolvimento sustentável,
acções de formação e de sensibilização para os problemas
ambientais, pelo Município de Ancona

E-1047/03
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Roberta Angelilli Utilização dos fundos Life III, V Programa de acção a
favor do ambiente e de um desenvolvimento sustentável,
acções de formação e de sensibilização para os problemas
ambientais, pelo Município de Carrara

E-1048/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos Life III, V Programa de acção a
favor do ambiente e de um desenvolvimento sustentável,
acções de formação e de sensibilização para os problemas
ambientais, pelo Município de Florença

E-1049/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos Life III, V Programa de acção a
favor do ambiente e de um desenvolvimento sustentável,
acções de formação e de sensibilização para os problemas
ambientais, pelo Município de Livorno

E-1050/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos Life III, V Programa de acção a
favor do ambiente e de um desenvolvimento sustentável,
acções de formação e de sensibilização para os problemas
ambientais, pelo Município de Macerata

E-1051/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos Life III, V Programa de acção a
favor do ambiente e de um desenvolvimento sustentável,
acções de formação e de sensibilização para os problemas
ambientais, pelo Município de Massa

E-1052/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos Life III, V Programa de acção a
favor do ambiente e de um desenvolvimento sustentável,
acções de formação e de sensibilização para os problemas
ambientais, pelo Município de Perugia

E-1053/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos Life III, V Programa de acção a
favor do ambiente e de um desenvolvimento sustentável,
acções de formação e de sensibilização para os problemas
ambientais, pelo Município de Pesaro

E-1054/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos Life III, V Programa de acção a
favor do ambiente e de um desenvolvimento sustentável,
acções de formação e de sensibilização para os problemas
ambientais, pelo Município de Pisa

E-1055/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos Life III, V Programa de acção a
favor do ambiente e de um desenvolvimento sustentável,
acções de formação e de sensibilização para os problemas
ambientais, pelo Município de Pistoia

E-1056/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos Life III, V Programa de acção a
favor do ambiente e de um desenvolvimento sustentável,
acções de formação e de sensibilização para os problemas
ambientais, pelo Município de Prato

E-1057/03
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Roberta Angelilli Utilização dos fundos Life III, V Programa de acção a
favor do ambiente e de um desenvolvimento sustentável,
acções de formação e de sensibilização para os problemas
ambientais, pelo Município de Siena

E-1058/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos Life III, V Programa de acção a
favor do ambiente e de um desenvolvimento sustentável,
acções de formação e de sensibilização para os problemas
ambientais, pelo Município de Terni

E-1059/03

Jonas Sjöstedt Financiamento de fundos de amortecimento na Suécia E-1060/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Alfândega 2002"
pelo Município de Ancona

E-1061/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leonardo da Vinci"
pelo Município de Ancona

E-1062/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leonardo da Vinci"
pelo Município de Carrara

E-1063/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leonardo da Vinci"
pelo Município de Florença

E-1064/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leonardo da Vinci"
pelo Município de Livorno

E-1065/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leonardo da Vinci"
pelo Município de Macerata

E-1066/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leonardo da Vinci"
pelo Município de Massa

E-1067/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leonardo da Vinci"
pelo Município de Perugia

E-1068/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leonardo da Vinci"
pelo Município de Pesaro

E-1069/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leonardo da Vinci"
pelo Município de Pisa

E-1070/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leonardo da Vinci"
pelo Município de Pistoia

E-1071/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leonardo da Vinci"
pelo Município de Prato

E-1072/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leonardo da Vinci"
pelo Município de Siena

E-1073/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Leonardo da Vinci"
pelo Município de Terni

E-1074/03
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Claude Moraes Discriminação de pessoas com deficiência nos meios de
transporte

E-1075/03

Peter Skinner Motorola Computer Group e Wordsworth Technologies
Ltd e fixação de preços

E-1076/03

Alexander de Roo Participação nos custos de eliminação dos veículos em fim
de vida nos Países Baixos

E-1077/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Plano de acção para promover a
utilização segura de Internet pelo Município de Ancona

E-1078/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Plano de acção para promover a
utilização segura de Internet pelo Município de Carrara

E-1079/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Plano de acção para promover a
utilização segura de Internet pelo Município de Florença

E-1080/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Plano de acção para promover a
utilização segura de Internet pelo Município de Livorno

E-1081/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Plano de acção para promover a
utilização segura de Internet pelo Município de Macerata

E-1082/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Plano de acção para promover a
utilização segura de Internet pelo Município de Massa

E-1083/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Plano de acção para promover a
utilização segura de Internet pelo Município de Perugia

E-1084/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Plano de acção para promover a
utilização segura de Internet pelo Município de Pesaro

E-1085/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Plano de acção para promover a
utilização segura de Internet pelo Município de Pisa

E-1086/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Plano de acção para promover a
utilização segura de Internet pelo Município de Pistoia

E-1087/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Plano de acção para promover a
utilização segura de Internet pelo Município de Prato

E-1088/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Plano de acção para promover a
utilização segura de Internet pelo Município de Siena

E-1089/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Plano de acção para promover a
utilização segura de Internet pelo Município de Terni

E-1090/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu para o Programa de Acção a
favor da Protecção Civil pelo Município de Ancona

E-1091/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu para o Programa de Acção a
favor da Protecção Civil pelo Município de Carrara

E-1092/03
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Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu para o Programa de Acção a
favor da Protecção Civil pelo Município de Livorno

E-1093/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu para o Programa de Acção a
favor da Protecção Civil pelo Município de Pisa

E-1094/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu para o Programa de Acção a
favor da Protecção Civil pelo Município de Macerata

E-1095/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu para o Programa de Acção a
favor da Protecção Civil pelo Município de Massa

E-1096/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu para o Programa de Acção a
favor da Protecção Civil pelo Município de Perugia

E-1097/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu para o Programa de Acção a
favor da Protecção Civil pelo Município de Pesaro

E-1098/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu para o Programa de Acção a
favor da Protecção Civil pelo Município de Pisa

E-1099/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu para o Programa de Acção a
favor da Protecção Civil pelo Município de Pistoia

E-1100/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu para o Programa de Acção a
favor da Protecção Civil pelo Município de Prato

E-1101/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu para o Programa de Acção a
favor da Protecção Civil pelo Município de Siena

E-1102/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu para o Programa de Acção a
favor da Protecção Civil pelo Município de Terni

E-1103/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa Ecos-Ouverture II
pelo Município de Ancona

E-1104/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa Ecos-Ouverture II
pelo Município de Carrara

E-1105/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa Ecos-Ouverture II
pelo Município de Florença

E-1106/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa Ecos-Ouverture II
pelo Município de Livorno

E-1107/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa Ecos-Ouverture II
pelo Município de Macerata

E-1108/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa Ecos-Ouverture II
pelo Município de Massa

E-1109/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa Ecos-Ouverture II
pelo Município de Perugia

E-1110/03



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 15

Boletim 12.05.2003 - PT - PE 327.468

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa Ecos-Ouverture II
pelo Município de Pesaro

E-1111/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa Ecos-Ouverture II
pelo Município de Pisa

E-1112/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa Ecos-Ouverture II
pelo Município de Pistoia

E-1113/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa Ecos-Ouverture II
pelo Município de Prato

E-1114/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa Ecos-Ouverture II
pelo Município de Siena

E-1115/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa Ecos-Ouverture II
pelo Município de Terni

E-1116/03

Bart Staes Rotulagem dos produtos alimentares após o alargamento E-1117/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional pelo Município de Ancona

E-1118/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional pelo Município de Carrara

E-1119/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional pelo Município de Florença

E-1120/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional pelo Município de Livorno

E-1121/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional pelo Município de Massa

E-1122/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional pelo Município de Pisa

E-1123/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional pelo Município de Pistoia

E-1124/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional pelo Município de Terni

E-1125/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa de acção a favor dos
trabalhadores migrantes pelo Município de Ancona

E-1126/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa de acção a favor dos
trabalhadores migrantes pelo Município de Carrara

E-1127/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa de acção a favor dos
trabalhadores migrantes pelo Município de Florença

E-1128/03
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Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa de acção a favor dos
trabalhadores migrantes pelo Município de Livorno

E-1129/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa de acção a favor dos
trabalhadores migrantes pelo Município de Macerata

E-1130/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa de acção a favor dos
trabalhadores migrantes pelo Município de Massa

E-1131/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa de acção a favor dos
trabalhadores migrantes pelo Município de Perugia

E-1132/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa de acção a favor dos
trabalhadores migrantes pelo Município de Pesaro

E-1133/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa de acção a favor dos
trabalhadores migrantes pelo Município de Pisa

E-1134/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa de acção a favor dos
trabalhadores migrantes pelo Município de Pistoia

E-1135/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa de acção a favor dos
trabalhadores migrantes pelo Município de Prato

E-1136/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa de acção a favor dos
trabalhadores migrantes pelo Município de Siena

E-1137/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa de acção a favor dos
trabalhadores migrantes pelo Município de Terni

E-1138/03

Joke Swiebel Extorsão de dinheiro a turistas em viagem através da
Bulgária

P-1139/03

Stavros Xarchakos O EBLUL e a calúnia sistemática de um Estado-Membro
da UE

E-1140/03

Stavros Xarchakos Deslizamento de terrenos na Grécia e consequências para
os trabalhos de infra-estruturas

E-1141/03

Stavros Xarchakos Protecção do espólio arqueológico dos museus do Iraque E-1142/03

Christopher Huhne Acesso a serviços digitais por parte dos deficientes visuais E-1143/03

Christopher Huhne Bem-estar dos frangos de carne E-1144/03

Charles Tannock e outros Comércio de peles de gatos e cães E-1145/03

Paulo Casaca Abolição dos coeficientes correctores de pensões E-1146/03

Giovanni Pittella V.I.L.A. s.r.l. P-1147/03

Graham Watson Seychelles E-1148/03

Graham Watson Seychelles E-1149/03
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Graham Watson Seychelles E-1150/03

Richard Corbett Preços dos medicamentos vendidos nos países em
desenvolvimento

E-1151/03

Joke Swiebel Turistas em viagem através da Bulgária - extorsão E-1152/03

Ilda Figueiredo O programa Forest Focus e as medidas de prevenção aos
incêndios florestais

E-1153/03

Karl-Heinz Florenz e outros Regulamento CE nº 1774/2002, utilização de restos de
mesa e produtos da indústria alimentar nos Estados-
Membros da União Europeia

E-1154/03

Mario Mauro e Giuseppe Gargani Antenas e respeito do ambiente E-1155/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu de Orientação e Garantia
Agrícola pelo município de Ancona

E-1156/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu de Orientação e Garantia
Agrícola pelo município de Carrara

E-1157/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu de Orientação e Garantia
Agrícola pelo município de Florença

E-1158/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu de Orientação e Garantia
Agrícola pelo município de Livorno

E-1159/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu de Orientação e Garantia
Agrícola pelo município de Massa

E-1160/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu de Orientação e Garantia
Agrícola pelo município de Pisa

E-1161/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu de Orientação e Garantia
Agrícola pelo município de Pistoia

E-1162/03

Roberta Angelilli Utilização do Fundo Europeu de Orientação e Garantia
Agrícola pelo município de Terni

E-1163/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Tempus III" pelo
Município de Ancona

E-1164/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Tempus III" pelo
Município de Florença

E-1165/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Tempus III" pelo
Município de Macerata

E-1166/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Tempus III" pelo
Município de Perugia

E-1167/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Tempus III" pelo
Município de Pesaro

E-1168/03
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Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Tempus III" pelo
Município de Pisa

E-1169/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa Tempus III" pelo
Município de Siena

E-1170/03

Chris Davies Plano Hidrológico Nacional espanhol e a capacidade de
análise de documentos por parte da Comissão

P-1171/03

Rolf Linkohr Gabinetes europeus de consultadoria  jurídica para os
cidadãos nos Estados-Membros

P-1172/03

Christos Folias Projecto europeu relativo a um quadro institucional para
as obras co-financiadas

E-1173/03

Caroline Lucas Segurança nuclear das zonas militares no Reino Unido e
noutros Estados-Membros

E-1174/03

Graham Watson Digitalização das bases de dados históricos E-1175/03

María Sornosa Martínez Fundos comunitários atribuídos a Espanha E-1176/03

Raimon Obiols i Germà Escutas telefónicas na sede do Conselho E-1177/03

Brice Hortefeux e Christine De
Veyrac

Proposta da Comissão relativa à Directiva 1999/96/CE E-1178/03

Maurizio Turco e Marco Cappato Sistemas operativos, 'software' e ambientes de
programação e desenvolvimento utilizados para o
funcionamento dos sistemas em uso na Europol

E-1179/03

Marco Pannella e outros Prisão secreta vietnamita, criada na fronteira com o
Camboja para a detenção de Montagnard repatriados após
terem requerido asilo, e casos de detenção, tortura e
desaparecimento

E-1180/03

Marco Pannella e outros Detenção, pelas autoridades vietnamitas, de Montagnard
suspeitos de apoiarem a Fundação Montagnard, de serem
cristãos e de coligirem adesões ao PRT

E-1181/03

Marco Pannella e outros Casos individuais de Montagnard (Degar)  detidos
arbitrariamente e torturados pelas autoridades vietnamitas

E-1182/03

Erik Meijer Deslocação de fluxos de transporte na aviação em
consequência da cooperação subsidiada entre os
aeroportos regionais e as novas transportadoras de tarifas
económicas

E-1183/03

Ilda Figueiredo Apoios comunitários E-1184/03

Ilda Figueiredo Apoios comunitários E-1185/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa SFOP pelo município
de Ancona

E-1186/03
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Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa SFOP pelo município
de Carrara

E-1187/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa SFOP pelo município
de Livorno

E-1188/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa SFOP pelo município
de Massa

E-1189/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do Programa SFOP pelo município
de Pesaro

E-1190/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa desporto para pessoas
com deficiência" pelo município de Ancona

E-1191/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa desporto para pessoas
com deficiência" pelo município de Carrara

E-1192/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa desporto para pessoas
com deficiência" pelo município de Florença

E-1193/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa desporto para pessoas
com deficiência" pelo município de Livorno

E-1194/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa desporto para pessoas
com deficiência" pelo município de Macerata

E-1195/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa desporto para pessoas
com deficiência" pelo município de Massa

E-1196/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa desporto para pessoas
com deficiência" pelo município de Perugia

E-1197/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa desporto para pessoas
com deficiência" pelo município de Pesaro

E-1198/03

Roberta Angelilli .Utilização dos fundos do "Programa desporto para
pessoas com deficiência" pelo município de Pisa

E-1199/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa desporto para pessoas
com deficiência" pelo município de Pistoia

E-1200/03

Roberta Angelilli .Utilização dos fundos do "Programa desporto para
pessoas com deficiência" pelo município de Prato

E-1201/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa desporto para pessoas
com deficiência" pelo município de Siena

E-1202/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Programa desporto para pessoas
com deficiência" pelo município de Terni

E-1203/03

Niels Busk Auxílios estatais para os agricultores italianos P-1204/03

Alexandros Alavanos Proibição do Partido HADEP na Turquia E-1205/03
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Alexandros Alavanos Programas educativos europeus e a Turquia E-1206/03

Alexandros Alavanos Trabalhadores recrutados no âmbito de pactos locais para
o emprego

E-1207/03

Alexandros Alavanos Estado de adiantamento dos programas de
desenvolvimento de oficinas e infra-estruturas do Ensino
Técnico

E-1208/03

Alexandros Alavanos Distribuição de leite para lactentes em países africanos E-1209/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Quadro de acção para um
desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia"
pelo Município de Ancona

E-1210/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Quadro de acção para um
desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia"
pelo Município de Carrara

E-1211/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Quadro de acção para um
desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia"
pelo Município de Florença

E-1212/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Quadro de acção para um
desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia"
pelo Município de Livorno

E-1213/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Quadro de acção para um
desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia"
pelo Município de Macerata

E-1214/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Quadro de acção para um
desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia"
pelo Município de Massa

E-1215/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Quadro de acção para um
desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia"
pelo Município de Perugia

E-1216/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Quadro de acção para um
desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia"
pelo Município de Pesaro

E-1217/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Quadro de acção para um
desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia"
pelo Município de Pisa

E-1218/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Quadro de acção para um
desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia"
pelo Município de Pistoia

E-1219/03
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Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Quadro de acção para um
desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia"
pelo Município de Prato

E-1220/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Quadro de acção para um
desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia"
pelo Município de Siena

E-1221/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Quadro de acção para um
desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia"
pelo Município de Terni

E-1222/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Quadro de acção para um
desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia"
pelo Município de Fiumicino

E-1223/03

Roberta Angelilli Utilização dos fundos do "Quadro de acção para um
desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia"
pelo Município de Frosinone

E-1224/03

Mogens Camre Auxílios de Estado alemães para operários que realizam
trabalhos noutros países da UE

E-1225/03

Freddy Blak e Anne Jensen Protecção dos motoristas internacionais contra agressões
violentas

E-1226/03

Anne Jensen Controlo periódico dos veículos a motor para transporte
de passageiros

E-1227/03

José Ribeiro e Castro Cheias em Moçambique E-1228/03

Freddy Blak Reforço da cooperação judiciária E-1229/03

Freddy Blak Reforço da cooperação judiciária E-1230/03

Christopher Huhne Comité da CE "carta de condução" E-1231/03

Nicholas Clegg Políticas dos Estados-Membros em matéria de expansão
de aeroportos

E-1232/03

Miquel Mayol i Raynal Encerramento do jornal "Euskaldunon Egunkaria" E-1233/03

Miquel Mayol i Raynal Encerramento do jornal "Euskaldunon Egunkaria" E-1234/03

Roberta Angelilli Município de Roma: utilização dos fundos do quadro
comunitário de cooperação para um desenvolvimento
urbano sustentável na UE

E-1235/03

Bart Staes Venda de computadores com sistema operativo pré-
instalado

E-1236/03

Diana Wallis Acordo EEE sobre o alargamento da UE P-1237/03

Chris Davies Dependência das benzodiazepinas E-1238/03

Chris Davies Advertências nos maços de cigarros E-1239/03
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Chris Davies Estratégia da UE em matéria de resíduos E-1240/03

Chris Davies Rotulagem dos produtos alimentares E-1241/03

Chris Davies Directiva relativa aos aterros E-1242/03

Chris Davies Morte de golfinhos E-1243/03

Chris Davies Metildibromo glutaronitril E-1244/03

Antonio Di Pietro Instalação no mar, ao largo de Portoscuso (Cagliari, na
Sardenha) de uma descarga de lama vermelha derivada do
tratamento da bauxita

E-1245/03

Kathleen Van Brempt Segurança das guardas de protecção E-1246/03

Robert Evans Refugiados birmaneses E-1247/03

Brice Hortefeux Êxodo de cérebros E-1248/03

Olivier Dupuis Recusa de escolarização das crianças chechenas e
impossibilidade de registar os recém-nascidos chechenos
no Azerbaijão

E-1249/03

Herman Schmid GATS - Liberalização da água potável P-1250/03

Carlos Bautista Ojeda Crise do sector do turismo na Europa P-1251/03

Freddy Blak Um sistema comum europeu de retorno de embalagens E-1252/03

Carlos Bautista Ojeda Crise do sector do turismo na Europa E-1253/03

Bernard Poignant Recolha de dados estatísticos sobre o comércio de bens
entre Estados-Membros da Comunidade Europeia

E-1254/03

Hanja Maij-Weggen Direitos humanos no Vietname E-1255/03

Camilo Nogueira Román O estabelecimento na Galiza da Agência Europeia de
Segurança Marítima

E-1256/03

Camilo Nogueira Román A iniciativa da União Europeia a respeito da revisão da
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
para a protecção dos países ribeirinhos

E-1257/03

Camilo Nogueira Román A construção de navios pelo estaleiro Izar-Fene na Ria do
Ferrol na Galiza

E-1258/03

Camilo Nogueira Román As medidas da União Europeia perante o problema da
recuperação do fuelóleo do Prestige

E-1259/03

Camilo Nogueira Román A presença de navios galegos no desenvolvimento do
sector pesqueiro do Brasil

E-1260/03
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Camilo Nogueira Román Ausência de considerações a respeito da responsabilidade
das autoridades do Estado espanhol na Comunicação da
Comissão ao Conselho de 5 de Março de 2003

E-1261/03

Camilo Nogueira Román Modificação do regime internacional de indemnização e
de responsabilidades no quadro da Convenção
Internacional sobre a Responsabilidade Civil

E-1262/03

Camilo Nogueira Román Aplicação do Fundo de Solidariedade da União Europeia
na reparação dos danos causados pela catástrofe do
Prestige na Galiza e nas demais regiões afectadas

E-1263/03

Camilo Nogueira Román Aplicação do Fundo de Solidariedade da União Europeia
na catástrofe do Prestige na Galiza e nas demais regiões
afectadas

E-1264/03

Camilo Nogueira Román Resultados da decisão do Conselho de Transportes de
Dezembro de 2002 relativa à celebração de acordos pelos
Estados com as suas respectivas indústrias

E-1265/03

Caroline Lucas TRIPS, UPOV e direitos dos agricultores P-1266/03

Ioannis Marinos Programa comunitário Odysseus E-1267/03

Antonio Di Pietro Legislação italiana aplicável às estações radiofónicas
locais

E-1268/03

Bartho Pronk Pedido de carta de condução num outro Estado-Membro
da UE

E-1269/03

Marianne Eriksson Violação dos direitos do Homem na Birmânia E-1270/03

Hanja Maij-Weggen Detenção de Juan Carlos Gonzalez Leiva em Cuba E-1271/03

Hanja Maij-Weggen Desigualdade de tratamento dos cidadãos europeus pelo
governo turco

E-1272/03

Hanja Maij-Weggen Resolução sobre o BPRC E-1273/03

Gabriele Stauner Conflitos de interesses no Eurostat P-1274/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Insuficiência de cuidados médicos prestados aos presos
políticos bascos

P-1275/03

Dana Scallon Regulamento relativo à saúde reprodutiva e sexual e
direitos conexos

E-1276/03

Dana Scallon Uniatas na Roménia E-1277/03

Dana Scallon Uniatas na Roménia E-1278/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Falta de cuidados médicos para os prisioneiros políticos
bascos

E-1279/03
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María Sornosa Martínez Transposição incorrecta para a legislação nacional
espanhola da Directiva 2002/49/CE

E-1280/03

María Sornosa Martínez Legislação sobre as condições de habitabilidade dos
edifícios destinados a habitação na União Europeia

E-1281/03

Ria Oomen-Ruijten Gasóleo agrícola nos veículos agrícolas E-1282/03

Amalia Sartori Controlos relativos à concepção, ao fabrico e à importação
de dispositivos médicos implantáveis da classe III (em
especial, próteses valvulares cardíacas)

P-1283/03

Mario Borghezio Intervenção da União Europeia para garantir aos
prisioneiros de guerra no Iraque um tratamento de respeito
e civismo

E-1284/03

Mario Borghezio Intervenção da União Europeia para garantir aos
prisioneiros de guerra no Iraque um tratamento de respeito
e civismo

E-1285/03

Michl Ebner Perigo de varíola P-1286/03

Olivier Dupuis Macabra farsa eleitoral na Chechénia P-1287/03

Giovanni Pittella Lei nº 383 de 18.10.2001 E-1288/03

Elly Plooij-van Gorsel Perturbação no acesso ao mercado de produtos
fotográficos na República Popular da China: direitos
aduaneiros específicos não compatíveis com os acordos
concluídos no âmbito da OMC

E-1289/03

Camilo Nogueira Román Medidas antidumping aplicáveis à importação de
ferroligas; o problema da empresa Ferroatlántica, situada
em Cee - Dumbria, na Costa da Morte, na Galiza

E-1290/03

Gabriele Stauner "Célula de Comunicação" E-1291/03

Mark Watts Exportação de animais vivos para países terceiros E-1292/03

Claude Moraes Progressos no tocante às propostas do Conselho Europeu
de Sevilha

E-1293/03

José Ribeiro e Castro Venezuela - solução democrática para a crise E-1294/03

José Ribeiro e Castro Cuba - presos políticos E-1295/03

José Ribeiro e Castro Nigéria - confrontos a Sul E-1296/03

José Ribeiro e Castro Caxemira - massacres E-1297/03

José Ribeiro e Castro O caso de Olivença (Portugal/Espanha) e o caso da Ponte
da Ajuda

E-1298/03

Linda McAvan Frangos adulterados P-1299/03
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Gabriele Stauner Inquérito administrativo à actuação de Edith Cresson E-1300/03

Emilia Müller Apoio da aquicultura nos termos do Regulamento (CE) nº
1257/1999

E-1301/03

David Bowe Publicação "Segredos a Revelar sobre o Ambiente",
ISBN 92-894-3866-5

E-1302/03

Pergunta anulada E-1303/03

David Bowe Tratamento de equipamentos que contenham CFC e
HCFC

E-1304/03

Jan Dhaene Registo de automóveis para melhorar os resultados das
vendas

E-1305/03

Bernd Lange Evolução da legislação europeia sobre as emissões dos
veículos ligeiros de passageiros

E-1306/03

Bill Newton Dunn Armillatox E-1307/03

Bill Newton Dunn Violações dos direitos humanos na Coreia do Norte E-1308/03

Bill Newton Dunn Violações dos direitos humanos no Laos E-1309/03

Bill Newton Dunn Situação do Sr. Abubakir, cidadão nigeriano e cristão
praticante

E-1310/03

Bill Newton Dunn Detenção do Dr. Oscar Ellis Biscet pelas autoridades
cubanas

E-1311/03

Bill Newton Dunn Situação da Srª Siham Qandah, cristã jordana E-1312/03

Torben Lund Lei especial polaca sobre a construção rodoviária, que
contorna os requisitos em matéria de avaliação do impacto
ambiental (AIA)

E-1313/03

Jean Lambert Direito de voto de cidadãos da UE residentes noutro país
da UE

E-1314/03

Bernard Poignant Modulação da taxa do imposto interno sobre os produtos
petrolíferos pelas regiões francesas

E-1315/03

Hanja Maij-Weggen Autonomia da Papua (Indonésia) E-1316/03

Nelly Maes Aplicação dos programas comunitários na Eslováquia E-1317/03

Erik Meijer Receio quanto à manutenção de serviços não comerciais
fora da Europa na sequência da posição da UE nas
negociações da OMC-GATS 2

E-1318/03

Elly Plooij-van Gorsel Suspeitas de distorção da concorrência devido à concessão
de auxílios estatais ilícitos aos construtores navais
espanhóis por parte do governo espanhol

E-1319/03
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Richard Balfe e outros Clarificação do estatuto do fentião no que toca à
segurança e o Anexo I da Directiva 91/414/CEE do
Conselho

E-1320/03

José Ribeiro e Castro Angola - Regresso de refugiados E-1321/03

José Ribeiro e Castro Zimbabué. Terras. Violência e nepotismo E-1322/03

Elizabeth Lynne Consequências da directiva relativa aos equipamentos sob
pressão

E-1323/03

Jens-Peter Bonde Declaração do Sr. Gómez-Reino sobre a demissão da
Comissão Santer

E-1324/03

Erik Meijer Reforço da dependência da região da Transnístria
relativamente à Ucrânia e à Rússia, através do isolamento,
por parte da UE em conjunto com os EUA

E-1325/03

Pergunta anulada E-1326/03

Pergunta anulada E-1327/03

Pergunta anulada E-1328/03

Sérgio Marques Prestige: fundo de compensação E-1329/03

Sérgio Marques Prestige: ajudas comunitárias E-1330/03

André Brie Campos de minas na fronteira (oriental) entre a Grécia e a
Turquia

E-1331/03

Nicholas Clegg Transparência nos debates relativos à política comercial E-1332/03

Cristiana Muscardini Aplicação ilegítima de comissões bancárias E-1333/03

Luigi Cocilovo IVA sobre o preço dos livros E-1334/03

Freddy Blak Taxação de embalagens na Dinamarca P-1335/03

Ilka Schröder Perseguição de homossexuais nos territórios palestinianos
autónomos

P-1336/03

Antonios Trakatellis Protecção do ambiente contra a deposição de lamas nos
aterros sanitários e gestão integrada dos resíduos na
Grécia

P-1337/03

Maurizio Turco e Marco Cappato Perseguição de homossexuais nos territórios  governados
pela Autoridade Palestiniana e expulsão de Israel de
homossexuais palestinianos

E-1338/03

Maurizio Turco e Marco Cappato Perseguição de homossexuais nos territórios  governados
pela Autoridade Palestiniana e expulsão de Israel de
homossexuais palestinianos

E-1339/03
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Marjo Matikainen-Kallström Financiamento da investigação relacionada com as
doenças provocadas por priões no Sexto Programa-
Quadro de Investigação

E-1340/03

Marco Cappato Detenção do cidadão sudanês Tawfiq Salih Abu Kadouk E-1341/03

Benedetto Della Vedova Direito à liberdade religiosa na Índia E-1342/03

Bartho Pronk Seguimento da avaliação da Directiva 96/71/CE E-1343/03

Charles Tannock Eurodac e protecção de dados P-1344/03

Mario Borghezio Sanções da UE contra os bancos europeus que
colaboraram com o regime de Bagdade

P-1345/03

Ilka Schröder Perseguição de homossexuais nos territórios palestinianos
autónomos

E-1346/03

Charles Tannock Violação dos direitos humanos em Cuba E-1347/03

Bill Newton Dunn GATS e privatização dos serviços de distribuição de água E-1348/03

Christopher Huhne Comércio interno na UE E-1349/03

Christopher Huhne Investimentos transfronteiriços E-1350/03

Christopher Huhne Convergência de preços E-1351/03

Camilo Nogueira Román Via rápida do Morrazo na Galiza E-1352/03

Daniela Raschhofer Ajudas comunitárias especiais destinadas às fábricas Fiat P-1353/03

Pedro Marset Campos Poluição do rio Segura (Múrcia, Espanha) E-1354/03

Maurizio Turco Vincenzo Mitidieri, condenado a 12 meses de prisão
preventiva em regime especial na sequência da acusação
de ser chefe de uma organização mafiosa, absolvido
"porque o facto não subiste", mas ainda detido

E-1355/03

Margrietus van den Berg Planos de gestão de correntes fluviais internacionais E-1356/03

Alexander de Roo Medidas de precaução contra o Síndroma Respiratório
Agudo Severo (SARS)

P-1357/03

Geoffrey Van Orden Projecto rodoviário 'Via Báltica' na Polónia E-1358/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Suspensão temporária das actividades da frota Gran Sol E-1359/03

Erik Meijer Fornecimentos de urânio e de técnicas de enriquecimento,
pela empresa Urenco, ao Irão e a outros Estados que
tencionam desenvolver armas nucleares

E-1360/03

Roger Helmer Contribuições e/ou benefícios líquidos dos Estados-
Membros

P-1361/03

Olivier Dupuis Situação preocupante do Patriarca Thich Huyen Quang,
em Hanói

P-1362/03
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Theresa Villiers "Troubled Waters" E-1363/03

Maurizio Turco Exploração de cidadãos comunitários por parte do Estato
Cidade do Vaticano

E-1364/03

Jonas Sjöstedt Salários dos deputados ao PE e confiança dos cidadãos E-1365/03

Jonas Sjöstedt Sensibilização dos cidadãos da UE para um consumo de
energia mais racional

E-1366/03

Jonas Sjöstedt Ajudas comunitárias à agricultura e exclusão de
produtores locais

E-1367/03

Joan Vallvé Incremento do apoio ao sector da avelã E-1368/03

Antonio Di Pietro Protecção dos compradores de bens imóveis E-1369/03

Patricia McKenna Ligações dos comissários ao grupo de Bilderberg P-1370/03

Ursula Schleicher Introdução do cartão europeu de seguro de doença a partir
de 1 de Julho de 2004

E-1371/03

Konstantinos Hatzidakis Promoção do azeite no mercado comunitário e
internacional

E-1372/03

James Provan Transporte de animais para jardins zoológicos E-1373/03

Bart Staes Madeira (ilegal) utilizada em edifícios ocupados pela
Comissão Europeia

E-1374/03

Bart Staes Contaminação radioactiva de mineiros das minas de
heterogenite de Shinkolobwe

E-1375/03

Juan Izquierdo Collado Adiantamentos - Projectos de investigação no âmbito do
Objectivo 1

P-1376/03

Jaime Valdivielso de Cué Deterioração do serviço de telefonia móvel P-1377/03

Anne Jensen Problemas com navios petroleiros ao largo da Dinamarca E-1378/03

Anne Jensen Fórum multilateral sobre a RSE E-1379/03

Anne Jensen Subvenção dos salários na Alemanha E-1380/03

Giles Chichester Auxílio estatal sueco a empresas de alojamento municipal E-1381/03

Erik Meijer Consequências dos critérios de Copenhaga para o combate
às oposições, a limitação da liberdade de expressão, a
proibição de organizações e o aumento do número de
presos

E-1382/03

Claude Moraes Estatísticas em matéria de imigração e asilo P-1383/03

Gian Gobbo Ocupação turca do Curdistão iraquiano P-1384/03

Claude Moraes Luta contra a proliferação alarmante de mercadorias de
contrafacção e de mercadorias-pirata

E-1385/03
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Claude Moraes Estatísticas relativas à imigração e ao asilo E-1386/03

Roberta Angelilli Possibilidade de financiamento de um projecto de
zootecnia na Europa Oriental

E-1387/03

Maurizio Turco Mortes "acidentais" nas prisões italianas - o caso de Luigi
Giusti

E-1388/03

Elly Plooij-van Gorsel Escutas E-1389/03

Antonio Di Pietro Aplicação dos acordos sobre a dupla cidadania por parte
de alguns Länder da República Federal Alemã

E-1390/03

Mario Borghezio Passaporte sanitário para os cidadãos extra-comunitários E-1391/03

Charles Tannock e Timothy
Kirkhope

Implicações da criação dos delitos de racismo e xenofobia
no contexto do mandado de captura europeu

E-1392/03

Elly Plooij-van Gorsel Segurança dos CD's E-1393/03

Caroline Lucas Serviço Alimentar e Veterinário da Comissão Europeia na
Irlanda

E-1394/03

Joan Colom i Naval Localização da sede da Agência Europeia para a
Segurança Alimentar

P-1395/03

Margie Sudre Aplicação uniforme de uma taxa de IVA reduzida no
sector da restauração

P-1396/03

Caroline Lucas Efeitos da utilização do urânio empobrecido P-1397/03

Arie Oostlander Publicação do boletim informativo quinzenal "Europa van
Morgen"

P-1398/03

Mihail Papayannakis Confiança dos consumidores - Directiva 93/13/CEE E-1399/03

Roberta Angelilli Sede da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar E-1400/03

Alexander de Roo Vacinação dos animais de companhia E-1401/03

Alexander de Roo Rede ecológica nacional ameaçada nos Países Baixos E-1402/03

Proinsias De Rossa Supressão do Regulamento relativo aos direitos aplicáveis
às armas

P-1403/03

Luigi Vinci Protecção dos Sítios e Importância Comunitária (SIC) e
das Zonas de Protecção Especial (ZPS em Basilicata
(Itália) no respeito das directivas "Habitat" 92/43/CEE e
"Aves" 79/409 CEE

P-1404/03

Herbert Bösch Política de pessoal da Comissão E-1405/03

Luigi Vinci Pacto territorial de Lamezia Terme para o emprego E-1406/03

Kathleen Van Brempt Vestuário de protecção para motociclistas E-1407/03
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Kathleen Van Brempt Perigo que constituem para os motociclistas as marcações
nas estradas

E-1408/03

Othmar Karas Política europeia de reforma fiscal para as empresas P-1409/03

Kathleen Van Brempt Bull bars P-1410/03

Ioannis Marinos e Stavros
Xarchakos

Aplicação do Programa INTEREG na Albânia E-1411/03

Ioannis Marinos e Stavros
Xarchakos

Aplicação do Programa INTERREG na Albânia E-1412/03

Graham Watson Tratamento de águas residuais E-1413/03

Graham Watson Aceitação de refugiados de Mianmar na Tailândia E-1414/03

Joan Vallvé Encerramento do jornal "Egunkaria" E-1415/03

Erik Meijer Condenação de um banco a pagar indemnizações a
clientes por fuga de informações transmitidas ao fisco do
seu Estado-Membro

E-1416/03

Bob van den Bos e outros Situação das minorias religiosas na região indiana do
Guzarate

E-1417/03

Maria Carrilho Revisão do enquadramento estratégico Europa-Ásia E-1418/03

Véronique Mathieu Multas aplicadas a sindicatos agrícolas franceses P-1419/03

Mario Mastella Violação das Convenções internacionais em matéria de
guarda de menores pelo Governo Polaco

P-1420/03

Pernille Frahm Política Agrícola P-1421/03

Brian Crowley A investigação e os jovens P-1422/03

Jorge Hernández Mollar Segurança marítima P-1423/03

Bert Doorn Fundos de reserva para a navegação interior europeia P-1424/03

Dorette Corbey Directiva relativa a embalagens e resíduos de embalagens P-1425/03

Ulrich Stockmann Ajudas da União Europeia a favor da renovação
urbanística e da demolição de edifícios

E-1426/03

Laura González Álvarez Dificuldades nos meios de transporte nas ilhas Baleares E-1427/03

Laura González Álvarez e Salvador
Jové Peres

Projecto de urbanização em Pinya de Rosa (Blanes-
Catalunha)

E-1428/03

Laura González Álvarez Risco ambiental no rio Cambrones (Província de Segóvia-
Espanha)

E-1429/03

Laura González Álvarez Ameaça ao ambiente na baía de Algeciras E-1430/03
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Pierre Jonckheer Exploração de mina de carvão a céu aberto no Norte de
Leão (região de Valle de Laciana, Espanha)

E-1431/03

Pierre Jonckheer Exploração de mina de carvão a céu aberto no Norte de
Leão (região de Valle de Laciana, Espanha)

E-1432/03

Theodorus Bouwman e Rijk van
Dam

Certificado europeu de motorista e provável uso indevido
de licenças CEMT

E-1433/03

Theodorus Bouwman e Rijk van
Dam

Certificado europeu de motorista e provável uso indevido
de licenças CEMT no transporte rodoviário

E-1434/03

Erik Meijer Dependência crescente do Terceiro Mundo da emigração
de trabalhadores para países ricos e da transferência de
receitas destes países

E-1435/03

José Ribeiro e Castro Organizações femininas - Linha orçamental A-3046 P-1436/03

Armin Laschet Ajudas orçamentais directas, no montante de 10 milhões
de euros por mês, concedidas à Autoridade Palestiniana

P-1437/03

Gabriele Stauner Reforma do regime disciplinar E-1438/03

Gabriele Stauner Reforma do regime disciplinar E-1439/03

Bill Miller Duração da prisão preventiva E-1440/03

Caroline Jackson Pneus: aplicação da Directiva 1999/31/CE relativa à
deposição de resíduos em aterros

E-1441/03

Caroline Jackson Revisão da Directiva 91/157/CEE relativa às pilhas e
acumuladores contendo determinadas matérias perigosas

E-1442/03

Olivier Dupuis Laos: vinte anos de prisão por participação em
manifestação pacífica

E-1443/03

Francesco Rutelli e outros Liberdade e pluralismo na informação E-1444/03

Camilo Nogueira Román O direito à saúde dos cidadãos europeus - A Carta dos
Direitos à Saúde dos Cidadãos da União

E-1445/03

Camilo Nogueira Román A posição da União Europeia perante os Estados Unidos
relativamente à administração do Iraque no pós-guerra

E-1446/03

Mogens Camre Antigo emprego de Beate Winklers E-1447/03

Chris Davies Combustível e resíduos radioactivos E-1448/03

Bárbara Dührkop Dührkop Pagamento de matrícula exigido para a inscrição dos
filhos dos assistentes dos deputados europeus nas Escolas
Europeias

P-1449/03

María Sornosa Martínez Necessidade de intervenção urgente no projecto de
ampliação do porto de Altea (Espanha)

P-1450/03

Hiltrud Breyer Cooperação com o Instituto de Metrologia da Eslováquia E-1451/03
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Hiltrud Breyer Acrilamida E-1452/03

Hiltrud Breyer Resolução do Parlamento Europeu de 28.1.1999 - A4-
0005/1999 - Resolução sobre ambiente, segurança e
política externa

E-1453/03

Hiltrud Breyer Euratom/outras instituições financeiras
internacionais/requisitos em matéria de responsabilidade
pública

E-1454/03

Hiltrud Breyer Euratom/Tipo de projectos E-1455/03

Hiltrud Breyer Empréstimos Euratom nos Estados-Membros/Estados
terceiros

E-1456/03

Hiltrud Breyer Euratom/Distorções no mercado da electricidade E-1457/03

Hiltrud Breyer Historial do mecanismo de empréstimos da Euratom E-1458/03

Herman Schmid Emprego e efeitos económicos das aquisições E-1459/03

Bárbara Dührkop Dührkop O programa Comenius e a educação intercultural E-1460/03

Bárbara Dührkop Dührkop O Fundo Social Europeu e a educação intercultural E-1461/03

Joaquim Miranda Situação social em Portugal e Pacto de Estabilidade E-1462/03

Paulo Casaca Cultura de algodão no perímetro de rega do Alqueva E-1463/03

José Ribeiro e Castro Carta Europeia das Crianças Hospitalizadas E-1464/03

Paulo Casaca Falência de empresa provocada por normas
regulamentares europeias

E-1465/03

Herman Schmid "Downsizing" E-1466/03

Charles Tannock Assassínios de meninos da rua na Guatemala e nas
Honduras

E-1467/03
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PERÍODO DE PERGUNTAS

PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0088/03)  8 e 9 de Abril de 2003

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Bart STAES Rapto de Arjan Erkel, colaborador voluntário de MSF H-0133/03

Mihail PAPAYANNAKIS Balcãs Ocidentais e critérios de Copenhaga H-0135/03

Alexandros ALAVANOS Detenção ilegal de um cidadão grego no aeroporto de
Amesterdão

H-0136/03

Bernd POSSELT Adesão da Croácia à União Europeia H-0138/03

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Ajuda humanitária à população sarauí H-0142/03

Miquel MAYOL i RAYNAL Situação observada no Sara Ocidental no plano dos direitos
humanos

H-0145/03

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Conflito do Saara Ocidental H-0156/03

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

A nova versão do plano Baker para o Sara Ocidental H-0186/03

Yasmine BOUDJENAH Sara Ocidental H-0191/03

Pedro MARSET CAMPOS Sara Ocidental H-0192/03

Margot KESSLER Sara Ocidental - direitos humanos H-0196/03

Carlos BAUTISTA OJEDA Explorações no Sara Ocidental H-0213/03

Eurig WYN O Sara Ocidental e a Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar

H-0146/03

María IZQUIERDO ROJO Prevenção do assédio sexual no exército H-0157/03

Gerard COLLINS Reuniões com embaixadores dos países árabes H-0160/03

Brian CROWLEY Fundo para a Investigação e Desenvolvimento de Energia
Alternativa

H-0164/03

Liam HYLAND Os agricultores idosos e o debate demográfico H-0167/03

Seán Ó NEACHTAIN Alfabetização digital nas escolas e universidades H-0169/03

Esko SEPPÄNEN Mandato da ONU para a  Macedónia H-0172/03



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS34

Boletim 12.05.2003 - PT - PE 327.468

PERGUNTAS Á COMISSÃO

David BOWE Venda de bens via Internet H-0154/03

José SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

Supressão do sistema de preferências pautais generalizadas
aplicadas a alguns sectores da América Central e da
Comunidade Andina mediante o mecanismo de graduação

H-0176/03

Myrsini ZORBA ECHO no Iraque H-0214/03

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. LIIKANEN

Bill NEWTON DUNN Serão as linhas abertas ("hotline numbers") verdadeiramente
conhecidas do público?

H-0177/03

Sra. WALLSTRÖM

Torben LUND Desreguladores endócrinos e métodos de teste H-0179/03

Jan DHAENE Criação de um Corpo Europeu de Protecção Civil H-0197/03

Alexander de ROO Encontro científico em Ispra sobre o Plano Hidrológico
Nacional de Espanha

H-0211/03

Sr. VITORINO

Bernd POSSELT Controlo das fronteiras comuns H-0139/03

Sarah LUDFORD Criminalidade - medidas comunitárias de combate ao furto de
telemóveis

H-0141/03

Alain KRIVINE Voo fretado franco-alemão H-0174/03
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
ABRIL 2003

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 31 19 9 3 2 0 1 GIANNITSIS

Comissão 49 10 38 8 1 0 0 BOLKESTEIN
LAMY
NIELSON
LIIKANEN
WALLSTRÖM
VITORINO

Total 80 29 47 11 3 0 1
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

01/2003 327.463 ISLER BEGUIN e SChÖRLING Criação de un Banco Europeu de Preservação e de
Restauração Ambiental

13.01.2003 13.04.2003 28

02/2003 327.931 BORGHEZIO Protecção europeia para o Museu André Breton 29.01.2003 29.04.2003 18

03/2003 328.896 RIBEIRO E CASTRO Datada próxima Conferência Intergovernamental
(CIG)

19.02.2003 19.05.2003 23

04/2003 329.639 TANNOCK, VILLIERS, HELMER,
McKENNA e de ROO

Transporte de animais vivos nos Estados-Membros e
nos países candidatos à adesão

10.03.2003 10.06.2003 135

                                                     
1 Situação em  10.04.2003
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

05/2003 330.557 McCARTHY, FOURTOU,
MANDERS, ECHERER e OREJA
ARBURUA

Combate à pirataria e à contrafacção na UE alargada 26.03.2003 26.06.2003 48

06/2003 331.187 BORGHEZIO Envio de uma missão ao Iraque para garantir o
respeito da Convenção de Genebra relativa ao
tratamento dos prisioneiros de guerra

07.04.2003 07.07.2003 5
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COMISSÕES
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NOMEAÇÃO DE RELATORES................................(Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PPE-DE

Resíduos de pesticidas: limites máximos
(revog. directivas 76/895/CEE,
86/362/CEE, 86/363/CEE

AGRI (P) 29.04.03 C5-0108/03

DAUL
(PPE-DE)

Leite e produtos lácteos: inquéritos
estatísticos (alter. Directiva 96/16/CE)

AGRI (F) 29.04.03 C5-0157/03

Grupo
ELDR

Programa DAPHNE II 2004-2008:
prevenção da violência exercida contra as
crianças, os adolescentes e as mulheres

BUDG (P) 30.04.03 C5-0060/03

LULLING
(PPE-DE)

Forças de trabalho na Comunidade:
inquérito por amostragem,
acompanhamento do emprego e do
desemprego (alter.)

ECON (P) 09.04.03 C5-0105/03

TORRES
MARQUES
(PSE)

Serviços de viagens: impostos indirectos
(IVA), cooperação administrativa (modif.
regul. 218/92/CEE)

ECON (F) 09.04.03 C5-0145/03

Grupo
PPE-DE

Banco Central Europeu (BCE):
subscrição do capital, tabela de repartição

ECON (F) 09.04.03 C5-0125/03

LUCAS
(VERTS/ALE)

Estratégia da UE para reduzir as emissões
atmosféricas dos navios de mar

ENVI (F) 22.04.03 C5-0154/03

Grupo
ELDR

Protecção social: pensões e reformas,
projecto de relatório conjunto, Conselho
Europeu da primavera de 2003.

FEMM (P) 24.04.03 C5-0074/03

E. MANN
(PSE)

Transportes aéreos entre a Comunidade e
países terceiros: concorrência (revogação
do Reg. 3975/87, modif. Reg. 3976/87

ITRE (P) 24.04.03 C5-0107/03

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Reforço da segurança marítima na
sequência do naufrágio do petroleiro
"Prestige"

ITRE (P) 24.04.03 C5-0156/03

Grupo
PPE-DE

Emissões de gases com efeito de estufa :
mecanismo de vigilância e
implementação do Protocolo de Quioto

ITRE (P) 24.04.03 C5-0031/03
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Equipamentos eléctricos e electrónicos:
compatibilidade electromagnética (rev.
Directiva)

ITRE (F) 24.04.03 C5-0634/02

KOUKIADIS
(PSE)

Segurança social: coordenação dos
sistemas tendo em vista a livre circulação
de pessoas (Reg.1408/71/CEE)

JURI (P) 23.04.03 C4-0137/99

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Justiça penal: aplicação do princípio "ne
bis in idem" (iniciativa da República
Helénica)

JURI (P) 23.04.03 C5-0165/03

LEHNE
(PPE-DE)

Pedido de levantamento da imunidade do
Deputado Marchiani

JURI (F) 23.04.03 IMM032071

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Pedido de defesa da imunidade
parlamentar e dos privilégios do
Deputado Olivier Dupuis

JURI (F) 23.04.03 IMM032059

WUERMELING
(PPE-DE)

materiais dos equipamentos móveis e
aeronáuticos

JURI (F) 23.04.03 C5-0086/03

COELHO
(PPE-DE)

Regulamento do Conselho relativo aos
procedimentos de alteração do Manual
SIRENE (iniciativa da República
Helénica)

LIBE (F) 23.04.03 C5-0148/03

COELHO
(PPE-DE)

Decisão do Conselho relativa aos
procedimentos de alteração do Manual
SIRENE (iniciativa da República
Helénica)

LIBE (F) 23.04.03 C5-0149/03

EVANS
(PSE)

Prevenção e repressão do tráfico de
órgãos e tecidos humanos (iniciativa da
República Helénica)

LIBE (F) 23.04.03 C5-0166/03

SCHMITT
(PPE-DE)

Obrigação de as transportadoras
comunicarem os dados das pessoas
transportadas (iniciativa do Reino da
Espanha)

LIBE (F) 23.04.03 C5-0164/03

SOUSA PINTO
(PSE)

Acordo CE/RAS Macau: readmissão das
pessoas que residem sem autorização

LIBE (F) 23.04.03

TURCO
(NI)

Justiça penal: aplicação do princípio "ne
bis in idem" (iniciativa da República
Helénica)

LIBE (F) 23.04.03 C5-0165/03
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

POIGNANT
(PSE)

Reforço da segurança marítima na
sequência do naufrágio do petroleiro
"Prestige"

PECH (P) 24.04.03 C5-0156/03

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Acordo de pesca CE/Guiné: protocolo
para o período de 1 de Janeiro de 2003 a
31 de Dezembro de 2003

PECH (F) 23.04.03 C5-0128/03

G. COLLINS
(UEN)

Transportes aéreos entre a Comunidade e
países terceiros: concorrência (revogação
do Reg. 3975/87, modif. Reg. 3976/87 e

RETT (P) 24.04.03 C5-0107/03

van DAM
(EDD)

Obrigação de as transportadoras
comunicarem os dados das pessoas
transportadas (iniciativa do Reino da
Espanha)

RETT (P) 24.04.03 C5-0164/03

Grupo
PSE

Unidades de carregamento intermodais RETT (F) 24.04.03 C5-0167/03
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ACTOS OFICIAIS
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão: avaliação dos progressos da reforma BUDG
CONT
JURI

AFCO

COM (03) 40
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Estratégia-Quadro para a Igualdade entre Homens e Mulheres -
Programa de Trabalho para 2003

FEMM COM (03) 47
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
painel de avaliação relativo à execução da agenda de política social

FEMM
EMPL

COM (03) 57
final

Comunicação da Comissão: O papel das universidades na Europa do
conhecimento

ITRE
CULT

COM (03) 58
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
consequências da entrada em vigor do Tratado de Nice para os
processos legislativos em curso

AFCO
AFET
AGRI
BUDG
LIBE

ECON
ITRE
JURI

COM (03) 61
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
Cooperação Ambiental pan-europeia após a Conferência de Kiev de
2003

AFET
ENVI

COM (03) 62
final

 A situação da agricultura na União Europeia - Relatório 2001 AGRI COM (03) 64
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Comunicações
Electrónicas: a Via para a Economia do Conhecimento

LIBE
ITRE

COM (03) 65
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, Parlamento Europeu,
Comité Económico e Social e Comité das Regiões: Relatório final
sobre o eEurope 2002

CULT
EMPL
LIBE
ITRE

COM (03) 66
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
maior coerência no direito europeu dos contratos plano de acção

LIBE
JURI

COM (03) 68
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Avaliação da aplicação da Directiva 98/34/CE ao domínio dos
serviços da Sociedade da Informação

ECON
ITRE
JURI

COM (03) 69
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, Parlamento Europeu,
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões
Actualizar e simplificar o acervo comunitário

TOUT
JURI

COM (03) 71
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Estratégia Política Anual para 2004

TOUT COM (03) 83
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
alterações climáticas no contexto da cooperação para o
desenvolvimento

COM (03) 85
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho: sobre
a realização do programa EDICOM (1997-1999)

ITRE
JURI

ECON

COM (03) 88
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Tribunal de Contas Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu
e ao Comité das Regiões Tempus - Relatório anual 2001

BUDG
CULT

COM (03) 90
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
Actualização do programa de acção da Comunidade - Aceleração da
luta contra o VIH/SIDA, a malária e a tuberculose no contexto da
redução da pobreza - Questões políticas pendentes e desafios futuros

ENVI
FEMM
ITRE
DEVE

COM (03) 93
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao
Comité Económico e Social Europeu: ciências da vida e
biotecnologia - uma estratégia para a Europa - relatório de progresso
e orientações para o futuro

AGRI
CULT
ENVI
JURI
ITRE

COM (03) 96
final

Relatório da Comissão: relatório anual do programa PHARE 2001 AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 97
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
Avaliação do programa IDA II

LIBE
ITRE

COM (03) 100
final

Segundo relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu relativo à aplicação das Directivas 90/364, 90/365 e 93/96
(direito de residência)

CULT
EMPL
JURI
LIBE

COM (03) 101
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
política de inovação: actualizar a abordagem da União no contexto da
estratégia de Lisboa

CULT
ECON
EMPL
RETT
ITRE

COM (03) 112
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: defesa
europeia - questões ligadas à indústria e ao mercado para uma
política comunitária em matéria de equipamento de defesa

ITRE
AFET

COM (03) 113
final
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

22/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Costa do Marfim

Bruxelas, 19 de Fevereiro de 2003

A União Europeia insta todas as Partes, designadamente as autoridades da Costa do Marfim, a pôr em prática
o mais rapidamente possível o Acordo de Linas-Marcoussis, que teve o apoio do Conselho de Segurança das
Nações Unidas através da Resolução 1464, de 4 de Fevereiro. Neste contexto, a União Europeia salienta a
necessidade de todas as Partes interessadas assegurarem um ambiente estável e seguro.

A União Europeia deseja que o Primeiro-Ministro da Costa do Marfim, Seydou Diarra, beneficie do pleno
apoio de todas as Partes no seu país para levar a cabo a formação do governo, a fim de que este possa
começar rapidamente a trabalhar para a reconciliação e a saída da crise. Neste sentido, a União Europeia
solicita a todas as forças empenhadas nesta via que evitem tomar medidas susceptíveis de pôr em perigo o
processo de reconciliação nacional em curso.

A União Europeia recorda o firme empenho de toda a comunidade internacional na aplicação integral dos
compromissos assumidos em Linas-Marcoussis, confirmados na cimeira de Paris.

Neste contexto, a União Europeia saúda o papel desempenhado pela Comunidade Económica dos Estados da
África Ocidental, bem como pela União Africana e pela Organização das Nações Unidas, tendo em vista
contribuir para o restabelecimento da paz e a reconciliação na Costa do Marfim.

A União Europeia, testemunha do Acordo de Linas-Marcoussis e participante na cimeira de Paris de 25 e 26
de Janeiro, em virtude da sua posição na Comissão de Acompanhamento, desempenhará um papel activo na
observação, nomeadamente, no seguimento da aplicação do mandato do Acordo e insta todos os
participantes a cooperar plenamente com a referida Comissão. A União Europeia sublinha que está decidida
a apoiar a aplicação do Acordo de Linas-Marcoussis através da utilização de todos os instrumentos
pertinentes ao seu dispôr.

Chipre, a República Checa, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República
Eslovaca e a Eslovénia, países candidatos, a Bulgária, a Roménia e a Turquia, países associados, bem como
[a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega], países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu,
associam-se à presente declaração.

_______________
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23/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Zimbabué
Bruxelas, 20 de Fevereiro de 2002

A UE não quer deixar de manifestar a sua preocupação com o número crescente de incidentes associados à
prisão arbitrária, tratamento desumano e tortura de membros de organizações da oposição e da sociedade
civil no Zimbabué. Desde 1 de Janeiro de 2003, foram detidos sete deputados do MDC e vários outros
membros e apoiantes deste partido. Existem informações credíveis e documentadas de tratamento desumano
e tortura de um deputado do MDC, Job Sikhala, de um advogado especializado em direitos humanos, Gabriel
Shumba, e de três membros da "Harare Combined Resident Association" e de outras pessoas com eles
detidas. Existem ainda informações de que outros membros da oposição foram torturados durante a detenção
pela polícia neste período.

Também o Presidente da Câmara de Harare, Elias Mudzuri, tem sido alvo de um assédio sistemático no
cumprimento das suas obrigações, por parte da polícia e de unidades militares, que mais recentemente, em 29
de Janeiro, puseram fim a uma reunião com residentes de Harare com gás lacrimogéneo e ataques
indiscriminados.

A UE está igualmente preocupada com os actos de violência recentemente ocorridos durante a campanha
para as eleições autárquicas no círculo eleitoral de Kuwadzana, Harare, em que tomavam parte jovens de
ambos os partidos e que provocaram a morte de Tunderay Mangwiro, membro do Zanu-pf.

Apela-se a ambos os partidos para que garantam que as próximas eleições intercalares se realizem no pleno
respeito pelo princípio das eleições livres e justas.

A União Europeia está a acompanhar atentamente a tramitação do julgamento do dirigente do principal
partido da oposição, Morgan Tsvangirai, com a plena consciência da importância do seu resultado para o
futuro do pluralismo democrático neste país.

A UE apela ao Governo do Zimbabué, que tem a obrigação de garantir o respeito pelos direitos humanos e as
liberdades fundamentais, para que ponha termo a todas e quaisquer acções de assédio, intimidação e
violência contra a oposição e a sociedade civil. A UE apela ao MDC para que renuncie à violência.

A UE apela ao Governo e à oposição para que encetem um diálogo sério sobre uma forma conjunta de
resolver os gravíssimos problemas que afectam neste momento o Zimbabué nas frentes política, humanitária,
social e económica.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países aderentes – Chipre, Eslovénia, Estónia, Hungria,
Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Checa e República Eslovaca –, pela Bulgária, Roménia e
Turquia, países associados, bem como pelos países da EFTA [Islândia, Liechtenstein e Noruega] que são
membros do Espaço Económico Europeu.

_______________
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24/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o Haiti

Bruxelas, 7 de Março de 2003

A União Europeia está vinculada pelo respeito dos valores democráticos e do Estado de direito por que se
pautam as suas relações com os países terceiros. Esses valores estão no cerne da parceria entre a União
Europeia e os Países de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP). Considerando que a democracia não foi
restabelecida no Haiti desde a fraude verificada nas eleições para o Senado de Maio de 2000, que favoreceu
os candidatos do partido "Fanni Lavalas", a Comunidade Europeia prorrogou, em 10 de Janeiro de 2003, as
medidas de suspensão parcial da sua ajuda ao Haiti, prosseguindo, no entanto, os seus programas de
cooperação em benefício directo da população. A União está disposta a rever, a todo o momento, essas
medidas em função do desenrolar da situação.

A União Europeia considera que a Resolução 822, aprovada pela OEA em Setembro de 2002 com o acordo
das autoridades haitianas, que se comprometeram imediatamente a dar-lhe execução, contém todos os
elementos que permitem sair da crise e relançar um processo eleitoral credível. A União recorda que cabe às
autoridades preservar o pluralismo democrático, a liberdade de expressão e os direitos das pessoas.

A União Europeia está alarmada com as recentes informações que dão conta da multiplicação das ameaças e
de actos de intimidação contra jornalistas e militantes dos direitos do Homem e da oposição, bem como
contra dirigentes da sociedade civil e dirigentes sindicais, por parte de pessoas armadas, muitas delas
membros de "organizações populares" ou de grupos mafiosos. Insta o Presidente Aristide a fazer com que
cessem tais actos contrários ao direito e à democracia e que seja estabelecida uma boa governação, para que
o país possa enveredar pelo caminho da paz e da prosperidade.

A União Europeia faz votos para que seja rapidamente instituído o Conselho eleitoral provisório, por forma a
que o processo de preparação das futuras eleições possa ter início, e espera que todas as partes possam, a
curto prazo, designar os seus representantes nesse Conselho.

A União Europeia prestará o seu apoio à diligência efectuada pelos "países amigos" no sentido de recordar às
autoridades o seu dever de execução, mesmo que progressiva, da Resolução 822. Está disposta a apoiar um
processo gradual de retorno ao Estado de direito, cuja primeira etapa seria o restabelecimento da confiança e
da segurança, e que permitiria a constituição do Conselho eleitoral provisório. Se necessário, participará num
programa de apoio técnico à polícia e à justiça haitianas, sob reserva da obtenção de garantias por parte das
autoridades, com vista ao restabelecimento da ordem, da segurança e do direito.

A União Europeia reitera a sua vontade política e a sua disposição em contribuir para o normal desenrolar do
processo eleitoral nos termos da Resolução 822.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países aderentes – Chipre, Eslovénia, Estónia, Hungria,
Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Checa e República Eslovaca –, pela Bulgária, pela Roménia e
pela Turquia, países associados, e pelos países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________
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25/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a libertação de 100 prisioneiros de
guerra marroquinos pela frente Polisário

Bruxelas, 5 de Março de 2003

A UE congratula-se com a libertação de 100 prisioneiros de guerra marroquinos levada a cabo pela Frente
Polisário em 26 de Fevereiro. Os aspectos humanitários decorrentes do problema do Sara Ocidental têm
representado uma fonte de constante preocupação para a UE, que tem efectuado repetidas diligências
diplomáticas a este respeito junto das partes envolvidas, sublinhando a necessidade de melhorar a situação
humanitária das pessoas e das populações afectadas por esta prolongada situação de crise.

A libertação dos 100 prisioneiros marroquinos poderá contribuir para incentivar o diálogo e promover a
confiança entre as partes envolvidas. Todavia, dado que 1160 prisioneiros marroquinos continuam detidos, a
UE espera que a Frente Polisário liberte imediatamente todos os outros prisioneiros de guerra – alguns dos
quais estão encarcerados desde o início do conflito –, em conformidade com o direito internacional e com a
Resolução 1359(2001) do Conselho de Segurança, que prevê igualmente uma solução para o problema do
paradeiro das pessoas desaparecidas. Os aspectos humanitários do conflito deverão ser distinguidos da
questão política.

A UE reitera o seu total apoio ao Secretário-Geral das Nações Unidas e ao seu emissário pessoal, James
Baker, pelos esforços que têm desenvolvido no sentido de contribuírem para uma solução duradoura
acordada pelas partes interessadas.

A UE incentiva todos os contactos susceptíveis de contribuir para a restauração de um clima de confiança
entre as partes, com vista a alcançar uma solução duradoura, no pleno respeito da legalidade internacional.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países aderentes – Chipre, Eslovénia, Estónia, Hungria,
Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Checa e República Eslovaca –, pela Bulgária, pela Roménia e
pela Turquia, países associados, e pelos países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________

26/03

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre o Burundi (comunicado do CNDD-FDD)

Bruxelas, 4 de Março de 2003

A União Europeia tomou conhecimento com pesar do comunicado do CNDD-FDD indicando que esse
movimento suspende a sua participação nas negociações.

A União Europeia faz questão de sublinhar mais uma vez que não poderá haver qualquer solução militar para
o conflito burundês e apela a todas as partes burundesas para que respeitem os direitos e aspirações da
população, se integrem na lógica dos acordos de cessar-fogo e retomem sem demora as conversações sem
condições prévias e sob a égide do mediador.
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Reafirma a sua intenção de continuar a apoiar o processo de paz e incentiva a União Africana e os países da
sub-região a prosseguirem os seus esforços com vista a restabelecer a paz no Burundi.

O Chipre, a República Checa, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República
Eslovaca e a Eslovénia, países candidatos à adesão, a Bulgária, a Roménia e a Turquia, países associados,
bem como os países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem a presente declaração.

_______________

27/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, dos países aderentes Chipre, Eslovénia,
Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Checa e República Eslovaca, dos

países associados  Bulgária, Roménia e Turquia, bem como dos países da EFTA membros do Espaço
Económico Europeu, sobre as derrogações às medidas restritivas impostas pela Posição

Comum 2002/402/PESC
Bruxelas, 6 de Março de 2003

Os países aderentes Chipre, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Checa
e República Eslovaca, os países associados Bulgária, Roménia e Turquia, bem como os países da EFTA
membros do Espaço Económico Europeu, declaram que subscrevem os objectivos da Posição Comum do
Conselho 2003/140/PESC, de 27 de Fevereiro de 2003, relativa às derrogações às medidas restritivas
impostas pela Posição Comum 2002/402/PESC. Mais declaram que assegurarão a conformidade das suas
políticas nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________

30/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o seguimento judicial do massacre cometido em Itaba (Burundi)

Bruxelas, 6 de Março de 2003

Na declaração que a Presidência fez em nome da UE, em 25 de Setembro de 2002, a respeito do massacre
cometido em Itaba, a União Europeia instou a que fosse rapidamente realizado um inquérito neutro e
independente para apurar os factos e identificar os culpados, a fim de que estes pudessem ser perseguidos em
justiça e julgados de acordo com as regras do processo judicial.

O recente julgamento de dois oficiais do exército, na sequência do assassínio colectivo de civis que foi
perpetrado pelo exército em 9 de Setembro de 2002, em Itaba, não respeitou as normas judiciais mais
elementares.
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A UE insta, pois, o Governo de Transição do Burundi a aplicar plenamente essas normas, logo que possível,
a todos os responsáveis pelo massacre de civis cometido pelo exercício, tal como foi salientado pelo Alto
Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos aquando da sua visita a Bujumbura.

A UE não quer deixar de lembrar a todas as partes no conflito que, nos termos do direito humanitário
internacional, é sua obrigação respeitar os civis.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países aderentes Chipre, República Checa, Estónia,
Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Eslovaca e Eslovénia, pelos países associados
Bulgária, Roménia e Turquia, bem como pelos países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu.

_______________

31/03

Declaração da Presidência em nome da UE por ocasião da inauguração do TPI
Bruxelas, 12 de Março de 2003

A UE congratula-se com a eleição dos juízes do Tribunal Penal Internacional pela Assembleia dos Estados
Partes no Estatuto do TPI no passado mês de Fevereiro e com a sessão inaugural do Tribunal
de 11 de Março de 2003 em Haia. Trata-se de um acontecimento de primordial importância para a
comunidade internacional.

A UE reafirma o seu apego ao Tribunal Penal Internacional como meio de promover o respeito pela
legislação humanitária internacional. Estamos firmemente convencidos de que o Tribunal Penal
Internacional será um mecanismo eficaz capaz não só de combater a impunidade no caso dos crimes mais
graves de alcance internacional mas também de ter um poderoso efeito dissuasivo no cometimento de tais
crimes. Contribuirá assim para reforçar a justiça e o Estado de Direito, bem como para preservar a paz e a
segurança internacionais, em conformidade com os objectivos e princípios da Carta das Nações Unidas.

Depois de quase dez anos de intensos trabalhos, está finalmente em vias de concretização um velho sonho da
humanidade. Os Estados Partes no Estatuto de Roma irão eleger o Procurador e os Procuradores-Adjuntos
quando for reatada a segunda sessão da Assembleia, em Abril de 2003. Esta eleição, juntamente com a
eleição a breve trecho de um Secretário, completará a instauração do TPI. Às pessoas assim eleitas caberá a
insigne responsabilidade de fazer do TPI a instituição judicial internacional universal, forte, independente e
credível que a Conferência Diplomática de Roma havia desejado em 1998.

A UE reitera o seu compromisso, tal como expresso na Posição Comum do Conselho de 11 de Junho
de 2001 e alterado em 20 de Junho de 2002, de dar todo o seu apoio ao funcionamento eficaz do Tribunal e
ao respeito da integridade do Estatuto de Roma.

Estamos convencidos que a criação do Tribunal incentivará ainda mais Estados a aderir aos seus Estatutos,
reforçando assim o seu carácter universal, e a implementar integralmente as suas disposições na respectiva
legislação interna.
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Os países candidatos à adesão Chipre, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia,
República Checa e República Eslovaca, os países associados, Bulgária e Roménia e os países da EFTA
Islândia, Liechtenstein e Noruega, membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem a presente
declaração.

_______________

32/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a dissolução do Partido HADEP na Turquia

Bruxelas, 14 de Março de 2003

A Presidência, em nome da UE, toma nota com grande preocupação da decisão do Tribunal Constitucional
da Turquia sobre a dissolução do Partido HADEP. Regista, além disso, que o Procurador-Geral do Tribunal
de Recurso solicitou ao Tribunal Constitucional que instaure uma acção semelhante contra o Partido
DEHAP.

A UE, que irá analisar atentamente ambas as situações, reitera a importância fundamental que atribui ao
pluralismo democrático e às liberdades de expressão e de opinião política.

_______________

35/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições presidenciais na Arménia
Bruxelas, 20 de Março de 2003

A UE tomou nota das conclusões preliminares da Missão Internacional de Observação das Eleições (MIOE)
sobre as eleições presidenciais realizadas na Arménia a 19 de Fevereiro e 5 de Março de 2003.

A UE manifesta a sua apreensão pelo facto de, segundo as conclusões preliminares da MIOE, o processo
eleitoral não ter atingido na globalidade os padrões internacionais, tendo-se verificado graves irregularidades
durante a votação e a contagem dos votos, e nomeadamente alguns casos confirmados de introdução de votos
fraudulentos nas urnas.

A UE exprime também a sua preocupação pelo facto de durante a campanha eleitoral terem sido detidas
pessoas devido à sua participação em actividades não violentas nesse contexto. Apesar de muitas dessas
pessoas terem sido libertadas, algumas continuam ainda presas.

Por outro lado, a UE regista os progressos realizados desde as últimas eleições presidenciais na Arménia, em
especial no que se refere aos preparativos técnicos, e observa com agrado que as eleições foram
acompanhadas por um grande número de observadores internacionais e nacionais. A UE reconhece também,
como facto positivo, a ampla participação da população no processo eleitoral.
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A UE congratula-se por não terem ocorrido casos graves de violência entre a primeira e a segunda voltas das
eleições, apesar do clima de tensão política, e apela agora a todas as partes para que dêem mostras de calma e
de contenção no seguimento das eleições.

Por último, a UE espera que o processo eleitoral seja melhorado, conforme necessário, a tempo das próximas
eleições legislativas na Arménia, que se realizarão em Maio de 2003, e apela em especial à comissão central
de eleições para que cumpra a sua missão plenamente e de forma equitativa.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países aderentes – Chipre, Eslovénia, Estónia, Hungria,
Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Checa e República Eslovaca –, pela Bulgária, Roménia e
Turquia, países associados, e pelos países da EFTA [Islândia, Liechtenstein e Noruega] que são membros do
Espaço Económico Europeu.

_______________

36/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o golpe de Estado de 15 de Março de 2003 na República Centro-Africana

Bruxelas, 21 de Março de 2003

A União Europeia condena firmemente o golpe de Estado militar ocorrido em 15 de Março na República
Centro-Africana, deplorando as perdas de vidas humanas causadas tanto entre a população local como entre
os estrangeiros e, designadamente, entre as forças de manutenção da paz da CEMAC.

A União Europeia recusa qualquer processo inconstitucional de tomada do poder e reitera o seu empenho nos
princípios democráticos e em eleições livres e democráticas, único meio de mudar o Governo.

A União Europeia apela às forças rebeldes para que tomem todas as medidas no sentido de pôr fim à
violência e às suas consequências materiais para a população civil.

A União Europeia apela veementemente às autoridades da República Centro-Africana e a todos os centro-
-africanos para que retomem sem demora o diálogo político, o único meio que poderá permitir reencontrar a
via da reconciliação, da democracia e da reconstrução nacional.

A União Europeia reitera o seu apoio à força da CEMAC, entendendo-se que cabe aos países da CEMAC
proceder aos ajustamentos que considerem desejáveis, nomeadamente para que esta força regional contribua
para a saída da crise por meios pacíficos.

Reiterando o seu apoio aos esforços desenvolvidos pela União Africana, pela CEMAC e pelas organizações
sub-regionais para restabelecer a paz na República Centro-Africana, a União Europeia insiste na importância
do respeito dos princípios democráticos que condicionam a sua cooperação com a RCA e com os outros
Estados ACP.
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Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca – países aderentes –, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países associados – e os países
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu subscrevem a presente declaração.

_______________

37/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as recentes declarações de cessar-fogo no Uganda

Bruxelas, 21 de Março de 2003

A UE saúda as recentes declarações de cessar-fogo feitas pelo Exército de Resistência do Senhor e pelo
Governo do Uganda.

A UE espera que essas declarações conduzam a uma cessação duradoura das hostilidades e à realização de
conversações de paz.

A UE exprime igualmente o seu apreço pelo trabalho dos chefes religiosos e tradicionais da etnia Acholi para
ajudar a criar as condições para um cessar-fogo.

A UE exorta todas as partes a aproveitarem esta oportunidade para avançar através do diálogo e a porem fim
a este conflito que já dura há dezasseis anos.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca – países aderentes –, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países associados – e os países
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu subscrevem a presente declaração.

_______________

38/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o primeiro processo no Tribunal Especial para a Serra Leoa

Bruxelas, 25 de Março de 2003

A União Europeia congratula-se com a actuação rápida e diligente do Tribunal Especial para a Serra Leoa,
que representa um importante marco no caminho para a paz, a justiça e a reconciliação da população da Serra
Leoa.

A União Europeia reitera o seu firme apoio ao Tribunal Especial para a Serra Leoa, na sua missão essencial
de levar a julgamento os principais autores das graves violações do direito humanitário internacional
ocorridas na Serra Leoa.
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A União Europeia manifesta também mais uma vez o seu apreço pelos esforços que a Comissão para a
Verdade e Reconciliação tem vindo a desenvolver no sentido de contribuir para sarar as feridas abertas na
sociedade da Serra Leoa.

Chipre, a Eslovénia , a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca – países aderentes –, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países associados – e os países
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________

39/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a detenção de membros da oposição em Cuba

Bruxelas, 26 de Março de 2003

– A União Europeia manifesta a sua viva preocupação pela detenção de dezenas de jornalistas
independentes e  membros da oposição pelas autoridades cubanas.

– Esta vaga de detenções é contrária à liberdade de expressão, princípio que a União Europeia se
empenha em promover nas suas relações com os países terceiros.

– A UE condena as referidas detenções e pede que estas pessoas, consideradas  presos de opinião, sejam
libertadas o mais rapidamente possível.

– Estes últimos acontecimentos vêm dar destaque à posição comum sobre Cuba, e nomeadamente ao
apelo às reformas democráticas e a um maior respeito pelos direitos do Homem.  A violação dos
direitos cívicos e políticos fundamentais será acompanhada de perto pela União Europeia e continuará
a influenciar as relações da União com Cuba.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca – países aderentes – , a Bulgária e a Roménia – países associados – e a Islândia, o
Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem
igualmente a presente declaração.

_______________
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40/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a ilibação
do Dr. Saad Eddin Ibrahim e dos seus colaboradores

Bruxelas, 26/3/2003

A União Europeia congratula-se vivamente com a decisão do Tribunal de Cassação da República Árabe do
Egipto de anular o processo contra o Dr. Saad Eddin Ibrahim.

Esta decisão põe termo de forma satisfatória à provação a que foi sujeito o Dr. Ibrahim e os seus co-réus,
num longo e difícil processo que a União Europeia acompanhou de perto desde o início.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca – países aderentes –, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países associados – e os países
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________

41/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a repressão da oposição no Zimbabué

Bruxelas, 28 de Março de 2003

A UE condena firmemente os actos de violência e repressão sem precedentes praticados contra a oposição
após as acções de protesto levadas a efeito a 18 e 19 de Março de 2003. A UE manifesta a sua especial
preocupação perante os recentes acontecimentos e condena a vaga de detenções arbitrárias de cerca de 400
apoiantes da oposição, muitos dos quais foram vítimas de maus tratos e mesmo de tortura por parte das
forças de segurança. Pelo menos 250 pessoas tiveram de ser hospitalizadas e dezenas foram dadas como
desaparecidas; faleceu pelo menos um membro do MDC.

A União Europeia apela ao Governo do Zimbabué para que respeite o direito constitucionalmente garantido
do povo do Zimbabué a realizar acções pacíficas de protesto. As acções de 18-19 de Março tiveram um
carácter predominantemente pacífico. Embora tenham ocorrido graves incidentes à margem das acções de
protesto, não obstante os apelos do MDC para que tudo se desenrolasse de forma pacífica, tal não justifica de
modo algum a violência sem precedentes de que foram alvo os apoiantes da oposição.

Condenamos com veemência os apelos recentemente lançados pelo Presidente Mugabe, em 21
e 22 de Março, no sentido de esmagar a oposição democrática. Foram estes apelos que despoletaram esta
nova vaga de violência.

A UE reitera o seu apelo ao Governo do Zimbabué para que respeite os direitos humanos, ponha
imediatamente termo à sua campanha de repressão violenta e chame à responsabilidade os autores destes
actos de violência e tortura.
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Para tal, a UE insta o Governo do Zimbabué a garantir que os resultados das eleições intercalares realizadas
nos círculos eleitorais de Kuwadzana e Highfield reflictam as escolhas livremente expressas pelos
respectivos eleitorados.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca – países aderentes – , a Bulgária e a Roménia – países associados – e a Islândia, o
Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem
igualmente a presente declaração.

_______________

42/03

Declaração da União Europeia
relativa às violações da liberdade de expressão na Bielorrússia

Bruxelas, 1 de Abril de 2003

A UE deplora a detenção e prisão pelas autoridades da Bielorrússia de um certo número de participantes nas
recentes manifestações pacíficas em Minsk e exprime a sua profunda preocupação pela deterioração da
situação dos direitos do Homem na Bielorrússia. A este propósito, a UE considera que as preocupações
legítimas no que se refere à manutenção da ordem pública não deveriam, de modo algum, conduzir à
imposição de limitações que constituem uma clara violação do direito de participar em manifestações bem
como da liberdade de expressão.

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

Reunião Plenária
26 e 27 de Março de 2003

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")

A reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 contou com a participação de Jean Luc Dehaene,
vice-presidente da Convenção Europeia.

1.  ESTRATEGIA DE LISBOA

•   A Estratégia Europeia de Emprego

 Relator: C. KORYFIDIS (Grupo dos Trabalhadores – EL)
 

Referência: COM(2003) 6 final
 

Acções fundamentais:

O CESE concorda com os três objectivos interligados da nova EEE, a saber: pleno emprego; qualidade e
produtividade no trabalho; coesão num mercado de trabalho inclusivo.

O CESE considera que os investimentos no potencial humano e o desenvolvimento da instituição da
aprendizagem ao longo da vida constituem factores essenciais para alcançar os objectivos da nova EEE e
propõe que sejam fixados, no âmbito da mesma, objectivos quantitativos mais ambiciosos do que os
previstos até 2010.

Uma orientação deverá ser consagrada à intensificação das medidas preventivas e activas a favor dos
desempregados de longa duração, dos inactivos, dos deficientes, das mulheres, dos jovens e das minorias
étnicas, com o fito de remover os obstáculos que os impedem de entrar e de permanecer no mercado de
trabalho e de aceder a postos de trabalho viáveis.

No que se refere às pessoas com deficiência, é necessária uma abordagem institucional integrada, que
preveja designadamente um reforço da orientação 7 para o emprego, vigorosos dispositivos de
encorajamento para todo o empregador que dê emprego àquelas pessoas e a criação do ambiente propício
para se iniciarem nas tecnologias modernas.

http://www.cese.europa.eu
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Dever-se-ia também estabelecer uma orientação destinada à reconversão progressiva do trabalho não
declarado em emprego legal e da "economia da sombra" em actividades económicas legítimas. De igual
modo, deveria haver uma orientação dedicada à criação de condições favoráveis ao desenvolvimento das
empresas e ao reforço do espírito de empresa.

Deveria ser criada uma outra orientação para a gestão dos fluxos migratórios e para a integração dos
imigrantes numa sociedade em mudança, através do emprego.

O CESE solicita aos Parlamentos nacionais que se impliquem no processo da EEE. Debatendo e adoptando
os planos nacionais de acção em matéria de emprego, no âmbito dos orçamentos anuais que os Estados lhes
consagram, melhorariam certamente a qualidade da política do emprego, sem deixar de contribuir para que
esta se integre melhor nas diferentes outras acções nacionais e comunitárias.

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

•  As Orientações Gerais para as Políticas Económicas
 Relator: B. VEVER (Grupo dos Empregadores – F)
 

− Referência: parecer de iniciativa – CESE
− Acções fundamentais:

 
 O CESE frisa que a prioridade deverá ser a concretização de uma nova dinâmica europeia de crescimento (do
qual depende a situação do emprego), fundada em objectivos mais precisos, numa aplicação mais eficaz e
num enquadramento mais coerente das OGPE.

 
 Um enquadramento mais coerente das OGPE implica acelerar a conclusão do mercado único nos seus
domínios prioritários, garantindo o aumento da confiança e do crescimento, a reactivação das reformas de
Lisboa, incluindo a simplificação da regulamentação, e o reforço das disposições de governação económica
comum no futuro Tratado elaborado pela Convenção.

 
− Contacto:  Katarina Lindahl

(Tel.: 00 32 2 546 9254 – e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  Parâmetros de referência europeus para a educação e a formação
 Relator: C. KORYFIDIS (Grupo dos Trabalhadores – EL)
 
– Referências: COM(2002) 629 final – CESE 406/2003

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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– Acções fundamentais:
 
O CESE é favorável à proposta da Comissão relativa à definição de parâmetros de referência europeus no
domínio da educação. Considera, nomeadamente, que esta proposta representa mais um passo no árduo e
moroso esforço de desenvolvimento de um diálogo europeu tendo em vista o esclarecimento dos conceitos
educativos, bem como a identificação e a convergência dos objectivos educativos. Estes esforços terão de ser
ainda intensificados, pois a consecução dos objectivos de Lisboa, com os quais o processo está directamente
associado, requer sistemas educativos modernos e objectivos educacionais comuns de alto nível.

 
 O CESE concorda, ainda, com os seis parâmetros de referência europeus concretos que a Comissão propõe
para aprovação do Conselho ao abrigo dos artigos 149º e 15º do Tratado CE. No entanto, chama a atenção
para uma importante lacuna que advém do facto de não terem sido abrangidos todos os aspectos acordados
(Conselho – reunião de 14/02/2002) relativamente aos três objectivos estratégicos e ao programa
pormenorizado de aplicação dos treze objectivos conexos.
 
 Neste contexto, e uma vez que já foi realizado o respectivo trabalho preparatório, o CESE entende que é
indispensável acrescentar aos parâmetros de referência europeus em análise, pelo menos, os objectivos
conexos do objectivo estratégico 3 (ABRIR AO MUNDO EXTERIOR OS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO).
 
 O CESE considera que o parâmetro de referência europeu proposto para a aprendizagem ao longo da vida
deverá ser alterado de modo a tornar-se mais ambicioso. Um objectivo que preveja que se fará chegar o país
actualmente com o menor nível de desempenho, até 2010, ao nível correspondente ao país com o maior
índice de desempenho relativo é um objectivo ambicioso mas também necessário.
 
 O
CESE defende igualmente a definição de um parâmetro de referência europeu relativo à despesa pública com
a educação, em percentagem do PIB. Conseguir alcançar, até 2010, uma percentagem mínima equivalente à
actual média da União (5%) é um objectivo susceptível de criar tendências de progresso correspondentes às
exigências do objectivo estratégico de Lisboa.

 
– Contacto: Stefania BARBESTA

(Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

      ∙∙∙∙  Programa eLearning
 Relator: J. RODRIGUEZ GARCIA CARO (Grupo dos Empregadores – E)

 
– Referência: COM(2002) 751 final – 2003/0303 COD – CESE 404/2003

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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– Acções fundamentais:

O Comité acolhe favoravelmente a proposta de decisão que é submetida à sua apreciação, mas considera que
as verbas afectadas ao programa para fazer face a objectivos tão ambiciosos são manifestamente
insuficientes, solicitando que as dotações disponíveis se concentrem em duas acções: o combate à fractura
digital e a geminação das escolas através da Internet.

O Comité sublinha a importância continuar a recorrer a outros instrumentos comunitários nesta área e de
evitar duplicar acções de programas existentes.

O CESE considera essencial a aplicação de acções  que visem a luta contra a exclusão de grupos, seja por
razões geográficas, sociais, de género, de idade, ou outras.

– Contacto: Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-Mail : Pierluigi.brombo@esc.eu.int)

2.  SAÚDE, SEGURANÇA E PROTECÇÃO DOS CONSUMIDORES

•  A educação dos consumidores
 Relator: B. HERNÁNDEZ BATALLER (Grupo dos Interesses Diversos – E)
 

– Referência: parecer de iniciativa – CESE
 

– Acções fundamentais:
– 
Organizar e dinamizar um grupo estável de peritos, com perfil de educadores e dispondo de profundos
conhecimentos pedagógicos e em matéria de consumo, que possam sistematizar de forma permanente o
trabalho realizado em cada país e elaborar os relatórios necessários para aprofundar o Tratado de Amsterdão
no que se refere à educação do consumidor;

Apresentar um plano para consolidar as redes europeias que promovem a educação do consumidor, com
projectos significativos e estáveis;

Estabelecer uma base de dados que inclua todas as experiências financiadas pela Comissão nos últimos anos
e, eventualmente, as experiências mais significativas desenvolvidas nos Estados-Membros, podendo a
mesma ser consultada por outros países (incluindo os países candidatos), tendo em vista reforçar a
cooperação, a divulgação e a dinamização no domínio da educação do consumidor;

mailto:Pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:Pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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Estudar a possibilidade de criar uma escola virtual de educação dos consumidores, aproveitando as
potencialidades das novas tecnologias e as experiências de diversos países nesta matéria. Seria desejável ter
igualmente em consideração as experiências educativas a nível europeu nos diversos graus de ensino, como o
programa Erasmus;

Apresentar propostas que:

possibilitem a generalização da educação para o consumo, de forma que todos os cidadãos europeus possam
exercer o direito e o dever de se educarem e formarem enquanto consumidores;

 
permitam uma melhor coordenação das acções educativas e a edição de materiais didácticos adequados,
incluindo a utilização da Internet, para ter em conta as diferentes características de origem dos consumidores
europeus;

 
possibilitem a formação de formadores, de consumidores adultos e de grupos vulneráveis da população;

 
garantam uma formação permanente e de qualidade dos membros das organizações de consumidores e de
outros organismos e instituições ligados ao consumo.

 
– Contacto: Nemesio Martinez
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mai l:nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 
•  Segurança nuclear
 
 Relator: G. WOLF (Grupo dos Interesses Diversos – D)

 
– Referência: COM(2003) 32 final – 2003/0021-0022 CNS –  CESE 411/2003
 
– Acções fundamentais:

O CESE reconhece a competência da UE no domínio da segurança das instalações nucleares e da gestão dos
resíduos radioactivos e apoia esta iniciativa, especialmente no que se refere à integração dos países em fase
de adesão. Recomenda que o actual âmbito de competências dos Estados-Membros e das autoridades
nacionais responsáveis pela segurança nuclear não seja alterado.

A UE deverá seguir as definições e normas da OIEA, assegurando-se que as mesmas são totalmente
aplicadas. A aplicação dos procedimentos previstos na directiva e o calendário para a sua realização estão
sujeitos aos princípios dos direitos adquiridos, da segurança de planeamento e da segurança jurídica, bem
como à garantia de uma alto nível de segurança da população. O CESE aplaude o objectivo da Comissão de
assegurar que os Estados-Membros disponibilizam meios financeiros adequados para a desactivação das
instalações nucleares, mas recomenda que a competência nesta matéria seja deixada exclusivamente aos
Estados-Membros.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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O CESE partilha da opinião da Comissão de que cada Estado-Membro deve prover ao armazenamento dos
resíduos radioactivos por si produzidos em formações geológicas adequadas, sem porém excluir a
possibilidade de projectos comuns voluntários entre Estados-Membros vizinhos. Recomenda igualmente que
o calendário previsto para a concessão das autorizações de armazenamento seja mais flexível e adequado às
condições específicas de cada Estado-Membro.

– Contacto: Siegfried Jantscher
(Tel.: 32 2 546 8287 – e-mail: Siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Introdução acelerada / casco duplo
 Relatora: A. BREDIMA-SAVOPOULOU (Grupo dos Empregadores – EL)

 
– Referência: COM(2002) 780 final – 2002/0310 COD –  CESE 415/2003
 
– Acções fundamentais:

O CESE lamenta que tenha sido possível a ocorrência de um novo desastre ecológico em consequência do
naufrágio do petroleiro "Prestige" e  deplora o facto de, apesar dos seus instantes apelos (nos pareceres sobre
os pacotes Erika I e II),  muitas das medidas concretas não se terem concretizado. Sente-se, pois, compelido
a reiterá-los na esperança de serem finalmente escutados.

O Comité acolhe favoravelmente a proposta de regulamento apresentada pela Comissão relativa à introdução
acelerada dos requisitos de construção em casco duplo.

O CESE considera que:

é da máxima prioridade investigar a fundo as causas do naufrágio para ser possível adoptar medidas
razoáveis, exequíveis e apropriadas que ataquem as verdadeiras causas deste tipo de incidente; 

as acções actuais devem ser objecto de uma avaliação de impacto, ao nível do desenvolvimento sustentável,
incidindo nas suas possíveis consequências económicas, sociais e ambientais; 

é essencial aplicar rigorosamente e o mais depressa possível os pacotes Erika I e II e introduzir com a
máxima urgência um regime de zonas de refúgio e de planos de emergência atribuindo claramente a
responsabilidade de assistência aos navios em apuros, ao nível comunitário, de preferência à Agência
Europeia da Segurança Marítima (AESM);  deve-se adoptar rapidamente um pacote de medidas Erika III
sobre o papel do factor humano na segurança marítima.

mailto:Siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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No que respeita à proibição do transporte de fracções petrolíferas pesados por petroleiros de casco
simples, o Comité defende que se possam considerar determinadas derrogações.

Finalmente, face às graves implicações socio-económicas e ao carácter internacional do transporte
marítimo, os Estados-Membros deveriam esforçar-se por estabelecer, através da OMI e por um
procedimento rápido (e tendo em conta uma aplicação global), um calendário eficaz de retirada de serviço
acelerada para navios de casco simples. A UE levaria a cabo esta iniciativa sem prejuízo dos seus direitos
e obrigações no que respeita a garantir, em tempo útil, uma protecção ambiental adequada ao nível
comunitário.

 
– Contacto: Luís Lobo

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

•  Substâncias perigosas / nonilfenol e cimento
 Relator: M. NOLLET  (Grupo dos Trabalhadores – B)
 

– Referência: COM(2002) 459 final – 2002/0206 COD – CESE 399/2003
 

– Contacto: Nemesio Martinez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Programa de investigação/doenças
 Relator: A. BEDOSSA (Grupo dos Interesses Diversos – F)
 

– Referência: COM(2002) 474 final – 2002/0211 COD –  CESE 414/2003
 
– Contacto: Nemesio Martinez

 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

3.  MERCADO INTERNO

•  Simplificação (OMU)
 Relator: J. SIMPSON (Grupo dos Interesses Diversos – UK)
 

– Referência: aditamento a parecer de iniciativa – CESE 398/2003

– Acções fundamentais:
 
 O parecer frisa a gravidade das questões relacionadas com a simplificação, a melhoria da regulamentação e
da governação, bem como a necessidade de encontrar num futuro próximo uma solução eficaz para os
problemas diagnosticados neste domínio. Reafirma a convicção de que não se trata fundamentalmente de
uma questão de desregulamentação. A escolha não é apenas entre regulação e auto-regulação, mas entre uma
boa regulação harmonizada e uma regulação fragmentada e de baixa qualidade, tanto ao nível da União
Europeia como dos Estados-Membros.
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O parecer apoia em larga medida as propostas contidas nos documentos da Comissão e congratula-se, em
particular, com o facto de as avaliações de impacto regulares passarem a abranger também o programa de
trabalho anual da Comissão. O parecer apoia as propostas da Comissão de alargar as consultas, incluindo as
consultas ex post e a disposição para, a partir daqui, melhorar o processo de preparação dos subsequentes
relatórios periódicos de avaliação de impacto.

A codificação do acervo comunitário, susceptível de reduzir drasticamente o seu volume e de produzir uma
correspondente melhoria em termos de clareza, coerência, acessibilidade e eficácia, deverá ser prosseguido
com determinação e perseverança.

O parecer advoga também que as avaliações de impacto se alicercem num sistema de análise do impacto
regulamentar. Caso as alterações ao projecto de legislação invalidem a avaliação de impacto original, haveria
que acompanhar aquelas de uma alteração desta.

O CESE felicita a resolução da Comissão de se basear nos princípios de responsabilidade, proporcionalidade,
transparência e segurança jurídica para melhorar o ambiente regulador. Uma governação que não atenda a
estes princípios não pode ser verdadeiramente democrática. O CESE apela ao Parlamento Europeu e ao
Conselho para que assumam o mesmo compromisso.

– Contacto: Jakob Andersen
 (Tel.: 0032 2 546 9258 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)

4.  POLÍTICA DA ENERGIA

•  Segurança / aprovisionamentos energéticos
 Relator: C. CAMBUS (Grupo dos Trabalhadores – F)

 
– Referência: COM(2002) 488 final – 2002/0219-0220 COD-0221 CNS–  CESE 400/2003

 Acções fundamentais:
 

O Comité apoia o objectivo da Comissão de definir orientações comuns de segurança de aprovisionamento
da União em petróleo e em gás.

No que respeita ao petróleo, o Comité está de acordo com a proposta de obrigar os Estados-Membros a
criarem um organismo que assegure uma armazenagem de segurança centralizada. No entanto, o Comité:

mostra-se reservado à proposta de aumentar do correspondente a 90 para o correspondente a 120 dias o
volume obrigatório de armazenagem de segurança de todos os Estados-Membros; além disso, considera que
o custo adicional de tal decisão não tem contrapartida positiva que a justifique;
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•  mostra-se igualmente reservado relativamente à ideia de utilizar estas existências estratégicas para
intervenções nos preços do petróleo, quando se tema uma possível escassez física que conduza os
operadores a compras por precaução que criem um efeito de pânico e uma consequente subida dos
preços;

•  considera que a acção da União deve ser desenvolvida no sentido da gestão das crises de
aprovisionamento em petróleo no quadro da AIE para ter peso suficiente e perspectivas de
resultados.

No domínio do gás, o Comité partilha da vontade da comissão de confiar aos Estados-Membros a
responsabilidade de fixar as regras a impor aos operadores para assegurar a segurança de aprovisionamento.

O Comité interroga-se sobre o efeito de uma possível exoneração das obrigações de segurança de
abastecimento quanto aos novos operadores, propondo que esta questão incumba aos Estados-Membros.

 
– Contacto: Raffaele Del Fiore

(Tel.: 32 2 546 9794 – e-mail : Raffaele.delfiore@esc.eu.int)

5.  POLÍTICA INDUSTRIAL

•  Estatísticas anuais do aço
 Relator-geral: A. PEZZINI (Grupo dos Empregadores – I)

 
– Referência: COM(2002) 584 final – 2002/0251 COD –CESE 413/2003

 
– Acções fundamentais:
 

 1. Neste primeiro parecer, preparado pela Comissão Consultiva das Mutações Industriais,
recentemente criada, o Comité subscreve a abordagem geral da proposta da Comissão e o seu objectivo de
assegurar a disponibilidade de estatísticas-chave no sector siderúrgico que satisfaçam plenamente as
necessidades das instâncias de decisão institucionais, da indústria, da rede mundial de produção, do
diálogo social e dos processos de modernização e racionalização, especialmente nos países candidatos.

2. Os dados obtidos através dos questionários propostos poderão, contudo, não responder aos
objectivos de avaliação da eficácia, poupança e sustentabilidade ambiental. Nesse caso, a Agência
Europeia do Ambiente poderia fornecer informação estatística complementar no âmbito da sua actividade
de recolha de dados. Essa informação deveria integrar-se num quadro orgânico que poderá ser útil para a
definição de futuras estratégias neste sector.
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3. A informação sobre o consumo de aço por parte dos sectores utilizadores é essencial, tanto
para os consumidores como para os produtores. Importaria dispor igualmente de alguns indicadores de
actividade, subdivididos por país e por tipo de produto, bem como de indicadores relativos aos sectores
que absorvem a produção vendida e aos dados previsionais referentes às encomendas.

4. A recolha destes dados deveria ser efectuada não pelo Eurostat, mas pelos serviços de
estatística e de análise das direcções-gerais da Comissão relevantes, nomeadamente os da DG Empresa, a
qual, na opinião do Comité, deveria levar a cabo uma análise coordenada e periódica da competitividade
da indústria europeia do aço, em particular nos países em vias de adesão. Esta análise deveria cobrir
igualmente as necessidades de emprego e as tendências do sector.

5. Na proposta não se alude aos países candidatos nem às estatísticas relativas às futuras
políticas comunitárias que lhes dizem respeito. Neste contexto, parece, pois, necessária uma acção mais
selectiva, tendo em conta que o "corpus" estatístico dos países da Europa Central e Oriental deve ser
reorganizado e actualizado.

 
− Contacto: José Miguel Colera Rodriguez

(Tel.: 00 32 2 546 9629 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)
 
 
6.  RELAÇÕES EXTERNAS

•  Um rosto humano para a OMC: as propostas do CESE
Relator: D. DIMITRIADIS (Grupo dos Empregadores – EL)

– Referência: parecer de iniciativa – CESE 412/2003

– Acções fundamentais:

A OMC deve adoptar decisões que considerem não só as condições prevalecentes na economia mundial
(problemas decorrentes da liberalização do comércio, problemas ambientais, reformas agrícolas, etc.),
mas também as reacções da comunidade mundial aos graves problemas humanitários e sociais
(desigualdades sociais, agravamento da pobreza, epidemias, etc).

O objectivo do presente parecer do CESE é dar uma contribuição construtiva para o diálogo mundial e
para os esforços da Comissão para que a OMC assuma um rosto mais humano e satisfaça assim as
reivindicações legítimas dos países em desenvolvimento e dos representantes da sociedade civil, que a
acusam de falta de sensibilidade, transparência, adaptabilidade e flexibilidade.
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O CESE propõe:

•  a criação de uma dimensão parlamentar da OMC, no intuito de alargar o diálogo democrático e
assegurar uma intervenção eficaz dos representantes eleitos nos seus trabalhos;

•  o estabelecimento de um diálogo formal entre a OMC e os actores da sociedade civil organizada,
uma vez que estes tenham sido acreditados e reconhecidos e que se tenha estabelecido um código de
conduta para um diálogo estruturado e concreto;

•  o estabelecimento de um diálogo formal entre a OMC e os demais organismos internacionais (ONU,
BM, FMI, OCDE, OIT, etc) e com as organizações regionais interestatais;

•  a prestação de assistência contínua aos países menos desenvolvidos mediante a transferência de
recursos e conhecimento, para que a sua participação nos trabalhos da OMC seja efectiva e frutuosa.

O CESE propõe-se coordenar os trabalhos dos Conselhos Económicos e Sociais, onde tais instâncias existam
(países africanos, China, etc), sobre assuntos relacionados com a OMC, mediante a elaboração conjunta de
pareceres a apresentar às conferências ministeriais como contribuição da sociedade civil.

− Contacto: Jean-François BENCE
(Tel.: 00 32 2 546 93 99 – e-mail : Jean-Francois.Bence@esc.eu.int).

7.  ESPAÇO EUROPEU DE LIBERDADE, SEGURANÇA E JUSTIÇA

•  Pessoas com deficiência – Para um instrumento juridicamente vinculativo das
Nações Unidas

Relator: M. CABRA DE LUNA (Grupo dos Interesses Diversos – E)
 

− Referência: COM(2003) 16 final – CESE 407/2003
 
– Acções fundamentais:

O Comité Económico e Social Europeu acolhe positivamente a Comunicação da Comissão Europeia e
considera que a protecção  proporcionada pelos actuais instrumentos internacionais em matéria de
direitos humanos não é adequada às pessoas com deficiência, apoiando o abandono da velha abordagem
médica e a sua substituição por uma abordagem social baseada nos direitos humanos.

O CESE considera que o instrumento juridicamente vinculativo deveria ser uma Convenção que inclua
um artigo declarando especificamente que os direitos humanos são universais e abrangem por isso todos
os seres humanos, incluindo as pessoas com deficiência ou com doenças crónicas. A Convenção deveria
tornar claro que os Estados devem tomar medidas para garantir que as pessoas com deficiência estejam
em condições de exercer realmente os seus direitos.
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O CESE considera da máxima importância que a UE assuma um papel de destaque na próxima reunião
da comissão ad hoc e apela a que a presidência da UE promova uma posição comum entre todos os
Estados-Membros e os países em vias de adesão. Enquanto representante da sociedade civil organizada,
o CESE entende que deve ser activamente envolvido em toda a actividade da UE neste domínio.

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

•  Condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para
efeitos de estudos, de formação profissional ou de voluntariado

 
 Relator: L. PARIZA CASTAÑOS (Grupo dos Empregadores – E)
 
– Referências: COM(2002) 548 final – 2002/0242 CNS – CESE 403/2003
 
– Acções fundamentais:

O CESE aprecia a iniciativa da Comissão de propor legislação sobre as vias legais de imigração e
acolhe positivamente a proposta de directiva.

A possibilidade de mobilidade dos estudantes para que possam completar os seus estudos num
Estado-Membro diferente do que concedeu a autorização inicial é, no entender do CESE, um passo
positivo.

O CESE insiste numa ideia fundamental: a formação na Europa de jovens de países terceiros deve ser
um factor de desenvolvimento para esses países e não constituir um novo problema. Assim, o Comité
partilha da visão da Comissão quando esta afirma ser necessário evitar multiplicar o fenómeno da fuga
de cérebros.

O CESE avalia igualmente de forma positiva o direito ao trabalho concedido a estudantes e estagiários,
defendendo a extensão desse direito aos estagiários não remunerados.

– Contacto: Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

8.  FISCALIDADE

•  Lugar de entrega do gás e da electricidade – Regras IVA
 Relator: A. PEZZINI (Grupo dos Empregadores – I)

 
− Referência: COM(2002) 688 final – 2002/0286 (CNS) – CESE 409/2003
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– Acções fundamentais:
 

O Comité é favorável aos objectivos da proposta da Comissão, aduzindo, no entanto, algumas reservas.

O Comité propõe que o fornecimento de electricidade ou de gás a uma pessoa estabelecida num
Estado-Membro diferente do Estado-Membro do vendedor, caso os bens não sejam adquiridos tendo em
vista a sua revenda, deverá ser tributado no Estado-Membro de consumo da energia. O devedor do
imposto deverá ser o adquirente, caso esteja registado nesse Estado-Membro para efeitos de IVA. Se o
adquirente não estiver registado nesse país, o devedor do imposto deverá ser o vendedor, que deverá
registar-se nesse Estado para o efeito.

O Comité insiste na necessidade de clarificar e precisar certos termos utilizados na proposta da Comissão.
 
− Contacto: Pawel Olechnowicz

(Tel.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail : pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

 9.  PESCA
 

•  Recursos haliêuticos / Mediterrâneo
 Relator: E. CHAGAS (Grupo dos Trabalhadores – P)

 
– Referência: COM(2002) 535 final – CESE
 
– Acções fundamentais:

O Comité vê com muito interesse esta Comunicação da Comissão e o caminho que se perspectiva para
atingir o objectivo de, em três anos, reequacionar a Política Comum de Pescas no Mediterrâneo,
traduzida, entre outros aspectos, na aplicação da panóplia de ferramentas de gestão existentes na PCP.

O Comité sublinha o propósito expresso na Comunicação, segundo o qual as acções a empreender a nível
comunitário para atingir tal desiderato serão fruto de um amplo debate e participação dos actores e
parceiros sociais no âmbito de organismos próprios já existentes ou a criar para o efeito. A criação de um
Conselho Consultivo Regional para o Mediterrâneo, tal como previsto no documento guia, poderá ser um
passo importante na direcção certa. O CESE nota também com interesse o trabalho que está a ser
desenvolvido com vista à criação de uma associação de pescadores do mediterrâneo, salientando a
importância de que nesse processo sejam envolvidos os principais agentes e, em particular, os armadores
e os representantes dos trabalhadores.

A salvaguarda de condições ambientais adequadas para a protecção dos recursos biológicos da pesca
apela de uma maneira geral a uma grande vigilância em matéria de medidas ambientais e acções de luta
contra a poluição e protecção do biótopo. Esta realidade num mar com as características do Mediterrâneo
é particularmente premente.
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De facto, a aplicação plena no Mediterrâneo das vertentes Conservação, Estruturas e Mercados, embora
com as adaptações que a situação e a realidade necessariamente determinarão, vai induzir consequências
sociais para aqueles que nela desenvolvem a sua actividade e dela fazem o seu sustento.

O CESE preconiza a integração plena da dimensão social na reforma da Política Comum de Pescas nesta
região como um elemento decisivo e credibilizador.

 
– Contacto:  Silvia Calamandrei
 (Tel.: 32 2 546 9657 – e-mail : Silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Alteração/Formação e recrutamento dos marítimos
 
 Relator: E. CHAGAS (Grupo dos Trabalhadores – P)

 
– Referência: COM(2003) 1 final – 2003/0001 COD – CESE 401/2003
 
– Contacto:   Luís Lobo
 (Tel.: 32 2 546 9717 – e-mail: Luis.lobo@esc.eu.int)

10.  FUNDOS ESTRUTURAIS

•  Programação dos fundos estruturais / URBAN 2000/2006
 Relator: B. DI ODOARDO (Grupo dos Trabalhadores – I)

 
− Referência: COM(2002) 308 final – CESE 408/2003

− Acções fundamentais:

O Comité considera de louvar a decisão da Comissão de dar continuidade à iniciativa URBAN,
aumentando o número de programas admitidos no URBAN II e simplificando os procedimentos
administrativos.

Igualmente positivas são a promoção do intercâmbio de experiências entre as cidades beneficiárias e a
decisão de consagrar 40% das dotações previstas a acções de recuperação física e ambiental.

O Comité destaca a grande importância de envolver as autarquias locais na programação, na gestão e no
acompanhamento dos programas para favorecer a mobilização tanto de recursos públicos como privados.
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No entender do CESE, a iniciativa URBAN deverá no futuro orientar-se para o fomento de uma política
de habitação adequada, para a melhoria da qualidade e da quantidade dos serviços nos bairros envolvidos
e para os problemas associados ao envelhecimento da população nas cidades.

Finalmente, o Comité acentua mais uma vez a importância de assegurar que as novas formas da questão
urbana serão encaradas de modo experimental e inovador pelo programa URBAN, com intervenções
orientadas para a gestão dos fenómenos de dispersão urbana e para a introdução de políticas de
recuperação das zonas afectadas.

 
− Contacto: Roberto Pietrasanta

(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

_____________
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