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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:

17/03 Utilização do correio electrónico no Parlamento Europeu

26/03 Centro de acreditação em Bruxelas

27/03 Estacionamento para bicicletas no Parlamento Europeu em Bruxelas

28/03 Principais disposições dos regimes nacionais relativos aos prazos a respeitar na hipótese de
rescisão dos contratos de trabalho dos assistentes

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 uma deputada espanhola ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 30 de Junho de 2003, tomou conhecimento da eleição de

Ana Clara Maria MIRANDA DE LAGE

em substituição do deputado Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE/ES), com efeitos a partir do
dia 20 de Junho de 2003.

_______________

Renúncia de um deputado espanhol ao seu mandato de deputado ao
Parlamento Europeu

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

Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE/ES))

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a
partir de 18 de Junho de 2003.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 30 de Junho de 2003.

_______________
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Renúncia de um deputado espanhol ao seu mandato de deputado ao
Parlamento Europeu

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

Carlos BAUTISTA OJEDA (Verts/ALE-ES)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a
partir de 7 de Julho de 2003.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 3 de Julho de 2003.

_______________
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NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA DESIGNAÇÃO
DE OBSERVADORES PELOS PARLAMENTOS

Na sessão de 1 de Julho de 2003, o Parlamento Europeu tomou nota da designação, com efeitos a partir
de 30 de Junho de 2003, dos seguintes observadores:

POLÓNIA (Câmara)

Maciej GIERTYCH
Witold TOMCZAK
Marcin LIBICKI       (em substituição do deputado Kazimierz Michal UJAZDOWSKI)

POLÓNIA (Senado)

Adam  BIELA.

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS                                                                           (Situação em 25.08.2003)

Autor Objecto N°

Konstantinos Hatzidakis Utilização de clofene na Grécia E-2049/03

Konstantinos Hatzidakis Intercepção de um avião grego por aviões militares turcos E-2050/03

Caroline Jackson Óleos essenciais e protecção do consumidor E-2051/03

Caroline Jackson A Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos:
perfil da nacionalidade do pessoal

E-2052/03

Anders Wijkman e outros Foca-frade, espécie ameaçada de extinção E-2053/03

Monica Frassoni Situação de degradação da zona de especial protecção
ZPS IT5210070 - Lago Trasimeno (Itália)

E-2054/03

Bartho Pronk Direitos sindicais dos agentes da polícia na Letónia E-2055/03

Kathleen Van Brempt Etileno E-2056/03

Bartho Pronk Moedas de 1 e 2 cêntimos de euro E-2057/03

Nelly Maes Bananas dos países ACP E-2058/03

Camilo Nogueira Román Atraso de um ano por parte do Governo espanhol das
operações de extracção do fuel-óleo do Prestige, afundado
frente à costa da Galiza

E-2059/03

Peter Liese Dispositivos médicos que integram derivados do sangue
humano

E-2060/03

Stavros Xarchakos Níveis de poluição atmosférica e sonora nas escolas
gregas

E-2061/03

Mihail Papayannakis Fuga de clofene no Ministério da Economia E-2062/03

Ioannis Marinos e Stavros
Xarchakos

Suficiência do abastecimento e qualidade da água na
Grécia

E-2063/03

Bart Staes Harmonização do estatuto dos desportistas de países
terceiros

E-2064/03

Maurizio Turco e outros Operações da polícia belga em território neerlandês E-2065/03

Maurizio Turco Aplicação pela República italiana da directiva relativa ao
IVA aplicável aos fornecimentos intracomunitários

E-2066/03

Maurizio Turco e outros Violações da liberdade religiosa no Cazaquistão em
detrimento dos cidadãos de confissão baptista

E-2067/03

Marco Cappato e outros Introdução da "sharia" numa província do Paquistão E-2068/03

Véronique De Keyser Esclarecimento sobre a moeda de 2 euros neerlandesa P-2069/03
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Albert Maat Excepção em favor dos pescadores de camarão sem
quotas aquando da introdução do VMS

P-2070/03

Anne Jensen Reembolso de IVA E-2071/03

Brigitte Langenhagen Regulamentação relativa à tripulação dos navios E-2072/03

Robert Evans Subsídio de subsistência para deficientes E-2073/03

Robert Evans Tráfico de seres humanos e política da UE E-2074/03

Elspeth Attwooll e Catherine
Stihler

Levantamento da actual proibição de utilizar farinha de
peixe na alimentação dos ruminantes

E-2075/03

Erik Meijer Financiamento da conservação de lobos num ambiente
natural na Rússia através de reservas de grande dimensão,
como já não é possível criar no território da UE

E-2076/03

Paulo Casaca Apoio comunitário às vítimas de tortura E-2077/03

Ilda Figueiredo Quota de leite em Portugal P-2078/03

Mario Borghezio Piscinas reservadas às mulheres islâmicas em França e
possível discriminação

P-2079/03

Jonas Sjöstedt Sinopse do apoio concedido às empresas P-2080/03

Konstantinos Hatzidakis Propaganda governamental na Grécia financiada com
dotações do III QCA

E-2081/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Violação do espaço aéreo grego por aviões turcos e
segurança dos habitantes do Egeu

E-2082/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Violação do espaço aéreo grego por aviões turcos e
segurança dos habitantes do Egeu

E-2083/03

Graham Watson Convenção da UNESCO de 1970 E-2084/03

Graham Watson Correio electrónico indesejado E-2085/03

Glenys Kinnock Situação dos Cristãos no Egipto E-2086/03

Marjo Matikainen-Kallström Reconhecimento do título académico finlandês de
engenheiro em certos países mediterrânicos

E-2087/03

Marjo Matikainen-Kallström Reconhecimento pela Estónia do título académico
finlandês de engenheiro

E-2088/03

José Gil-Robles Gil-Delgado Definição da rubrica orçamental para as organizações não-
governamentais de luta contra a tortura

E-2089/03

Bert Doorn Protecção, pelas autoridades francesas, do mercado postal
nacional contra concorrentes estrangeiros

E-2090/03
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Paulo Casaca Regras de cálculo da ajuda aos produtos tropicais dos
países ACP

E-2091/03

Paulo Casaca Apuramento de Contas nos organismos pagadores do
FEOGA-G em Portugal

E-2092/03

Paulo Casaca Eventual transgressão da directiva comunitária das águas
residuais urbanas em Ponta Delgada

E-2093/03

Amalia Sartori Acidentes domésticos e locais de trabalho P-2094/03

Jean Lambert Construção de uma central eléctrica de alta tensão pela
empresa pública de electricidade grega na região de
Argyroupolis-Ilioupolis

E-2095/03

Jean Lambert Construção de uma central eléctrica de alta tensão pela
empresa pública de electricidade grega na região de
Argyroupolis-Ilioupolis

E-2096/03

Paul Lannoye Reino da Bélgica - Entidades federadas - Região da
Valónia - Práticas de desorçamentação

E-2097/03

Sebastiano Musumeci Epidemia de SARS: medidas de prevenção E-2098/03

José Ribeiro e Castro Pesca - Águas ocidentais E-2099/03

José Ribeiro e Castro Pesca - Águas ocidentais E-2100/03

José Ribeiro e Castro Reforma da PAC -  "Plafonamento" E-2101/03

José Ribeiro e Castro Reforma da PAC - Produções mediterrânicas E-2102/03

Olle Schmidt Investimento transfronteiras P-2103/03

Bob van den Bos Refugiados Rohingya da Birmânia P-2104/03

Niels Busk Possível levantamento da proibição da farinha de peixe E-2105/03

Christopher Huhne Legislação relativa aos alimentos E-2106/03

Isabelle Caullery Organizações Não Governamentais na Moldávia P-2107/03

Claude Moraes Directiva relativa aos trabalhadores temporários P-2108/03

Sebastiano Musumeci Imigração clandestina P-2109/03

Margrietus van den Berg Encerramento do Europa Centrum nos Países Baixos P-2110/03

Proinsias De Rossa Estudo comparativo dos sistemas de ensino para os alunos
com necessidades específicas

E-2111/03

Proinsias De Rossa Directiva sobre a deficiência E-2112/03
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Erik Meijer Aparecimento na Europa de um novo monopólio de
difusão de informação via Internet e recolha importuna de
dados pessoais

E-2113/03

Erik Meijer Recusa de entrada aos cidadãos de países terceiros
europeus com um baixo nível de vida que não sejam
convidados, funcionários ou empresários

E-2114/03

Ilda Figueiredo Direitos dos empresários agrícolas arrendatários E-2115/03

Claude Moraes A situação no Sudão E-2116/03

Claude Moraes Directiva relativa à protecção das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados

E-2117/03

Claude Moraes Directiva relativa aos trabalhadores temporários E-2118/03

Isabelle Caullery Desenvolvimento das energias renováveis na Arménia E-2119/03

Isabelle Caullery Desenvolvimento das energias renováveis na Moldávia E-2120/03

Isabelle Caullery Desenvolvimento de infra-estruturas em Madagáscar e
promoção do emprego

E-2121/03

Isabelle Caullery Desenvolvimento das energias renováveis na Turquia E-2122/03

Isabelle Caullery Promoção das energias renováveis e do reprocessamento
dos resíduos na Ilha Maurícia

E-2123/03

Bart Staes Recrutamento de funcionários dos países candidatos à
adesão

E-2124/03

Bart Staes Preço fixo dos livros E-2125/03

Bart Staes Serviços bancários de base obrigatórios para todos os
cidadãos da UE

E-2126/03

Bart Staes Garantia da correcção dos dados financeiros das empresas E-2127/03

Bart Staes Bebida redutora da taxa de alcoolemia e campanha de
informação BOB

E-2128/03

Karl-Heinz Florenz Directiva europeia relativa à deposição de resíduos em
aterros

E-2129/03

Markus Ferber Subvenção de ONG por parte da Comissão Europeia E-2130/03

Mihail Papayannakis Funcionamento de uma instalação de extracção de minério
em Pérgamo

E-2131/03

Christopher Huhne Culturas industriais E-2132/03

Mario Borghezio Imigração clandestina: o Departamento de Estado dos
EUA contra a Grécia e a Turquia

E-2133/03
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Margrietus van den Berg Envio para o Congo de uma força militar da UE E-2134/03

Rosemarie Müller Seguro obrigatório contra danos causados por catástrofes
naturais

P-2135/03

Francesco Speroni Uso impróprio de um termo geográfico para a
denominação de um produto alimentar

P-2136/03

Marco Cappato Declarações do Ministro italiano para as reformas
institucionais, Bossi, sobre a política da imigração

P-2137/03

Theodorus Bouwman Incumprimento da directiva relativa a determinados
aspectos da organização do tempo de trabalho por parte de
vários Estados-Membros

P-2138/03

Maurizio Turco Violação da liberdade religiosa e restrições jurídicas ao
exercício da actividade religiosa na Bielorússia

E-2139/03

Maurizio Turco Violação da liberdade religiosa no Usbequistão E-2140/03

Olle Schmidt Portagens na Alemanha E-2141/03

Adriana Poli Bortone Catástrofe na empresa Ilva, Taranto P-2142/03

Gabriele Stauner Contratos da Comissão com o grupo Planistat E-2143/03

Michl Ebner Normas de qualidade aplicáveis às importações P-2144/03

Reinhold Messner Conservação do Tagliamento, rio de regime torrencial
(Friuli-Venezia Julia, Itália)

E-2145/03

John Bowis Resposta da Comissão às conclusões do Conselho
relativas a questões de saúde

E-2146/03

Nuala Ahern Renovação do acordo de cooperação científica e
tecnológica

E-2147/03

Giovanni Pittella Associações sem fins lucrativos E-2148/03

Astrid Lulling Eurostat P-2149/03

Jean Lambert Implementação, por parte do Reino Unido, da legislação
em matéria de emprego no que respeita à orientação
sexual

E-2150/03

Giovanni Pittella Parâmetros aplicáveis às pequenas e médias empresas
(PME)

E-2151/03

Stefano Zappalà Reconhecimento das qualificações profissionais E-2152/03

José Ribeiro e Castro Pesca - Inquietação da opinião pública face à anunciada
invasão da pesca espanhola nos mares adjacentes às costas
portuguesas

E-2153/03

Herbert Bösch Atrasos nos pagamentos a favor dos projectos das PME P-2154/03
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Hanja Maij-Weggen Situação dos Rohingyas no Bangladesh P-2155/03

Heinz Kindermann Sistemas de localização por satélite de navios de pesca
com menos de 24 metros de fora a fora

P-2156/03

Wilhelm Piecyk Sistemas de localização por satélite de navios de pesca
com menos de 24 metros de fora a fora

P-2157/03

Danielle Darras Subcontratação, fundos europeus e Isbergue P-2158/03

Karin Riis-Jørgensen Possíveis práticas de concorrência desleal por parte de
construtores navais da UE com a utilização de subsídios
para a construção naval proibidos

P-2159/03

Antonios Trakatellis Licenciamento das estações de radiotelevisão, regime de
auxílios estatais à empresa pública de radiotelevisão  e
mercado publicitário da comunicação social na Grécia

E-2160/03

Glenys Kinnock Apoio às novas adesões e aos Estados ACP E-2161/03

Herbert Bösch Rubrica orçamental B7-7010: inexistência de convites
para a apresentação de propostas e suas consequências
para os direitos humanos das pessoas deficientes

E-2162/03

Joan Vallvé Relações entre a União Europeia e o Iraque E-2163/03

Samuli Pohjamo Cádmio nos fertilizantes E-2164/03

Vitaliano Gemelli Regras contratuais do Quinto programa-quadro de
investigação científica e tecnológica

E-2165/03

Giuseppe Di Lello Finuoli Actualização das facilidades concedidas pelo Estado
italiano e pela região da Campânia ao contrato de
programa apresentado pela  "Agrifuturo Scarl"

E-2166/03

Erik Meijer Solução duradoura para a questão sensível da designação
nacional da Macedónia que faça justiça às reivindicações
divergentes de macedónios, albaneses e gregos

E-2167/03

Jean Lambert Violação das condições de segurança no Estádio Olímpico
de Marousi, Grécia

E-2168/03

Monica Frassoni Elementos suplementares relativos a acções urgentes
destinadas à protecção da ZPE "Valloni e Steppe
pedegarganiche", Puglia (Itália)

E-2169/03

Monica Frassoni, Lucio Manisco e
Luigi Vinci

Não aplicação da Directiva 89/618/Euratom (emergência
radiológica) pela Itália

E-2170/03

Johanna Boogerd-Quaak Apoio ao desenvolvimento rural E-2171/03

Johanna Boogerd-Quaak Apoio ao desenvolvimento rural E-2172/03

Paulo Casaca Cumprimento da legislação europeia sobre o amianto E-2173/03

Françoise Grossetête Luta contra a mudança climática P-2174/03
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Christopher Huhne Comércio de serviços E-2175/03

Christopher Huhne Contratos públicos E-2176/03

Christopher Huhne Contratos públicos E-2177/03

Christopher Huhne Obstáculos ao comércio de serviços E-2178/03

Glyn Ford Acordo Científico e Tecnológico UE-Coreia E-2179/03

Samuli Pohjamo e Mikko Pesälä Danos causados por predadores na zona de criação de
renas da Finlândia

E-2180/03

Olivier Dupuis Trigésimo-quinto dia de greve da fome do ciber-
dissidente, Zouhair Yahyaoui

E-2181/03

Maurizio Turco e outros Violação da liberdade de expressão no Vietname E-2182/03

Maurizio Turco Novas violações da liberdade de culto e restrições legais
ao exercício de actividades religiosas na Bielorrússia

E-2183/03

Maurizio Turco Novas violações da liberdade de culto no Turquemenistão E-2184/03

Erik Meijer Desmantelamento de velhos navios com libertação de
materiais tóxicos efectuada nas costas da Ásia meridional
em condições perigosas e por mão-de-obra mal paga

E-2185/03

Erik Meijer Necessidade de melhorar a protecção dos consumidores
no comércio electrónico transfronteiriço contra práticas
mal-intencionadas ou desleixadas

E-2186/03

Sérgio Marques Concretização da participação das Regiões
Ultraperiféricas nos programas-quadro de IDT

E-2187/03

María Sornosa Martínez e María
Valenciano Martínez-Orozco

Discriminação das mulheres grávidas na atribuição de
bolsas pelo Ministério de Trabalho em Espanha

E-2188/03

Cristiana Muscardini Gestão comum da imigração E-2189/03

José Ribeiro e Castro Pescas - Águas ocidentais - Inquietação da opinião pública
face à anunciada invasão da pesca espanhola nos mares
adjacentes às costas portuguesas

E-2190/03

José Ribeiro e Castro Financiamento da organização IRENE E-2191/03

Paulo Casaca Métodos de análise de lacticínios E-2192/03

Glenys Kinnock O futuro da siderurgia no Reino Unido E-2193/03

Michael Cashman Contrafacção e pirataria P-2194/03

Michael Cashman Contrafaccção e pirataria E-2195/03

Geoffrey Van Orden Protecção civil E-2196/03

Bart Staes Transporte de animais - conclusões CATRA E-2197/03
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Niall Andrews Salvaguarda dos direitos humanos no México P-2198/03

Marco Pannella Detenção, nos cárceres cubanos, em condições desumanas
e degradantes, dos setenta e cinco membros da oposição
cubana condenados, após um processo sumário, no
passado mês de Abril, e o caso particular de Martha
Beatriz Roque Cabello

P-2199/03

Maurizio Turco Intervenção do Presidente da Comissão Europeia sobre a
relação entre religião e Constituição Europeia, efectuada
em 13 de Junho de 2003, em Alessano (Lecce)

P-2200/03

Marie-Arlette Carlotti Acompanhamento das eleições presidenciais na
Mauritânia

P-2201/03

Fodé Sylla As eleições de Junho de 2003 no Togo P-2202/03

Véronique Mathieu Seca P-2203/03

Gabriele Stauner Eurostat e demissão do auditor interno da Comissão E-2204/03

Gabriele Stauner Prossecução das investigações OLAF no contexto da caso
Eurostat

E-2205/03

Gerhard Schmid Garantia de comercialização de determinados produtos
exclusivamente na República Checa

E-2206/03

Charles Tannock Etiquetagem de produtos de origem animal, incluindo
aves domésticas, e os problemas causados pelo consumo
destes produtos por elementos de minorias religiosas

E-2207/03

Charles Tannock Etiquetagem de produtos com o rótulo "ovos de galinha
criada ao ar livre"

E-2208/03

Peter Skinner IVA aplicado às reparações de edifícios de igrejas
classificadas no Reino Unido

E-2209/03

Claude Moraes Progressos da Cimeira da Salónica em matéria de política
de asilo

E-2210/03

Claude Moraes Progressos da Cimeira da Salónica em matéria de política
de asilo

E-2211/03

Piia-Noora Kauppi Aumento das possibilidades de influência e de
participação dos cidadãos da UE mediante as tecnologias
interactivas da informação

E-2212/03

Marco Pannella Detenção, nos cárceres cubanos, em condições desumanas
e degradantes, dos setenta e cinco membros da oposição
cubana condenados, após um processo sumário, no
passado mês de Abril, e o caso particular de Martha
Beatriz Roque Cabello

E-2213/03

Roberta Angelilli Projecto de segurança europeu E-2214/03
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Cristiana Muscardini Reconhecimento das profissões liberais E-2215/03

Marco Pannella e outros Prisão de doze membros de uma Igreja evangélica na
China

E-2216/03

Maurizio Turco Violação da liberdade religiosa na Eslovénia E-2217/03

Monica Frassoni Linha transversal ferroviária italiana de alta velocidade,
troço Milão-Génova e Milão-Verona

E-2218/03

Bart Staes O aeroporto de Deurne e a avaliação europeia do impacto
ambiental

E-2219/03

Bart Staes Línguas utilizadas nos comunicados de imprensa da
Comissão - "Midday Express"

E-2220/03

Alexander de Roo Posição HFR em Petten E-2221/03

Bart Staes Harmonização europeia em matéria de seguros contra o
terrorismo

E-2222/03

Paulo Casaca Acordos secretos da União Europeia com terceiros sobre
energia nuclear

E-2223/03

Paulo Casaca Protocolo Adicional para a Salvaguarda dos Materiais
Nucleares

E-2224/03

Torben Lund Financiamento do rótulo ecológico E-2225/03

Paul Rübig e Harald Ettl Discriminação linguística no âmbito de avisos de abertura
de vaga

E-2226/03

Michael Cashman Direitos humanos no Sara Ocidental E-2227/03

Jules Maaten Problemas em matéria de trabalho transfronteiras E-2228/03

José Ribeiro e Castro Receitas do petróleo, Angola, Transparência E-2229/03

Ole Sørensen Autorização de um veículo multiusos na Dinamarca P-2230/03

Bill Newton Dunn Violações dos direitos humanos na Birmânia E-2231/03

Sebastiano Musumeci Banco euro-mediterrânico na Sicília E-2232/03

Sebastiano Musumeci Banco euro-mediterrânico na Sicília E-2233/03

Bartho Pronk Pedido de uma pensão neerlandesa (AOW) a partir da
Grécia

E-2234/03

Wilhelm Piecyk Competência, a nível da UE, em matéria de emissão de
cédulas marítimas

E-2235/03

Stavros Xarchakos Destruição do ambiente na Grécia E-2236/03

Luigi Cocilovo e Markus Ferber Proibição da circulação de veículos pesados (com mais de
7,5 toneladas) na A 12 (Tirol)

E-2237/03
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Proinsias De Rossa O artigo 10º do Tratado CE e a Irlanda E-2238/03

Mario Borghezio Peste na Argélia, controlo dos imigrantes clandestinos e
regulares provenientes de zonas de risco

E-2239/03

Bartho Pronk Seguimento do pedido de uma carta de condução num
outro Estado-Membro da UE

E-2240/03

Kathalijne Buitenweg e Jean
Lambert

Financiamento do regresso forçado E-2241/03

Uma Aaltonen Propagação da raiva a países onde esta doença está sob
controlo

P-2242/03

Christoph Konrad Distorções da concorrência decorrentes da aplicação de
um sistema de portagens na Alemanha aos veículos de
pesados

P-2243/03

Elspeth Attwooll Aplicação da Directiva relativa às aves selvagens em
Malta

E-2244/03

María Sornosa Martínez e Bárbara
Dührkop Dührkop

Situação da denúncia 2002/4893 SG (2002) sobre o
impacto ambiental da ampliação do aeroporto de San
Sebastián

E-2245/03

María Sornosa Martínez e Bárbara
Dührkop Dührkop

Denúncia 2002/4893 SG (2002) A/7230/2 sobre a
ampliação do aeroporto de San Sebastián (resposta de
Espanha)

E-2246/03

Juan Naranjo Escobar Balcão único para solicitar ajudas e subvenções da União
Europeia

E-2247/03

Caroline Lucas Nanotecnologia P-2248/03

Pedro Marset Campos Situação dos trabalhadores da empresa SINTEL (Espanha) P-2249/03

Maurizio Turco e outros Violação da liberdade religiosa na China. Detenção do
padre Lu Xiaozhou, sacerdote da igreja católica
"clandestina

E-2250/03

Joaquim Miranda Carta da criança hospitalizada E-2251/03

Glenys Kinnock Fundos comunitários não mobilizados em autorizações e
não despendidos na África do Sul

P-2252/03

Enrico Ferri Concursos COM/B/2/01 e COM/A/6/01 E-2253/03

Piia-Noora Kauppi Correio electrónico: medidas da UE para combater o
problema do lixo electrónico

E-2254/03

Olivier Dupuis Detenção de três Ocidentais e de quatro Laocianos E-2255/03

Maurizio Turco Violações na Bielorússia da liberdade religiosa de fiéis
evangelistas da igreja de Pentecostes

E-2256/03
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Maurizio Turco Violações na Geórgia da liberdade religiosa de fiéis
evangelistas da igreja de Pentecostes

E-2257/03

Erik Meijer O afastamento de novos refugiados do território da UE
através da construção de campos de acolhimento nos
futuros Estados-Membros ou num país terceiro mais
afastado

E-2258/03

Linda McAvan Informação prestada aos pacientes P-2259/03

Margrietus van den Berg Sistema de licenças europeu para as organizações de
futebol profissionais

E-2260/03

Margrietus van den Berg Inventário das ajudas estatais às organizações de futebol
profissionais

E-2261/03

Mario Mastella Grave crise política, social e económica na Venezuela P-2262/03

Elspeth Attwooll Fundos estruturais na Escócia P-2263/03

Erik Meijer Contaminação da carne de frango congelada destinada à
exportação na sequência da adição de água e de proteínas
de origem porcina e bovina e da manipulação com mãos
nuas

E-2264/03

Erik Meijer Recurso a um fundo e a estratagemas para dissuadir as
autoridades e outros grandes consumidores de utilizar
software mais barato de uma empresa concorrente

E-2265/03

Erik Meijer Financiamento e acordos concluídos pela União Europeia
relativamente à construção, em futuros Estados-Membros,
de campos de acolhimento para os refugiados que desejam
entrar no território dos actuais Estados-Membros

E-2266/03

Jules Maaten Discriminação das mulheres E-2267/03

Giorgio Celli Metais pesados nos cogumelos selvagens P-2268/03

Hiltrud Breyer Morte de abelhas/Utilização de pesticida que contém a
substância activa Imidaclopride

E-2269/03

Adriana Poli Bortone Bari, sede do Banco Europeu para o Mediterrâneo P-2270/03

Konstantinos Hatzidakis Evolução do projecto de tratamento de águas residuais na
cidade de Zakinthos

P-2271/03

Pedro Marset Campos Situação dos trabalhadores da empresa SINTEL (Espanha) P-2272/03

Pietro-Paolo Mennea Presença de amianto no Palácio de Gelo destinado aos
Jogos Olímpicos de Turim de 2006

P-2273/03

Erik Meijer Aquecimento, escassez de água doce e submersão das
costas de recreio da Europa meridional e consequências da
deslocação de veraneantes para outras áreas e épocas do
ano

E-2274/03
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Georges Berthu Agricultura - seca e terras em pousio P-2275/03

Pergunta anulada E-2276/03

Mihail Papayannakis Deficiências de execução da "Via Jónica" E-2277/03

Roger Helmer Cidadania nacional E-2278/03

Koenraad Dillen Condenação de dois jornalistas no Laos E-2279/03

Christopher Huhne Sinais de alerta ferroviários E-2280/03

Graham Watson Geminação de cidades E-2281/03

Elspeth Attwooll Oportunidades de pesca E-2282/03

Elspeth Attwooll Desenvolvimento de viveiros de bacalhau E-2283/03

Elspeth Attwooll Normas ambientais na aquicultura E-2284/03

Carlos Bautista Ojeda Campanha contraproducente da Câmara Municipal de
Málaga

P-2285/03

Ozan Ceyhun Regulamentação aduaneira nas fronteiras da Sérvia e do
Montenegro (ex-Jugoslávia)

P-2286/03

Herbert Bösch IVA para os produtos à base de soja P-2287/03

Ozan Ceyhun Tratamento reservado a cidadãos de países terceiros
detidos em estabelecimentos prisionais dos Estados-
Membros da UE

E-2288/03

Ioannis Marinos Nível dos salários e das reformas na Grécia E-2289/03

Alexander de Roo Exportação e desmantelamento de navios tóxicos E-2290/03

Marjo Matikainen-Kallström Igualdade de tratamento no preenchimento de vagas na
UE

E-2291/03

Philip Claeys Visita à China do Comissário Europeu Pascal Lamy E-2292/03

Erik Meijer Fim dos comboios nocturnos transfronteiriços no interior
da UE devido à liberalização do mercado, de que resultam
pagamentos demasiado elevados para a utilização da rede
ferroviária de outros países

E-2293/03

José Ribeiro e Castro Carta Europeia da Criança Hospitalizada E-2294/03

Christopher Huhne Projectos financiados pela UE E-2295/03

Alejo Vidal-Quadras Roca Imposto cobrado pela Comunidade Autónoma da
Catalunha relativamente à área utilizada por
estabelecimentos comerciais de grandes dimensões

E-2296/03

Esko Seppänen Base jurídica da Directiva sobre segurança das instalações
nucleares

E-2297/03
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Esko Seppänen Direitos de emissão de gases com efeito de estufa nos
balanços das empresas

E-2298/03

Mechtild Rothe Objectivos aplicáveis a energias renováveis até 2020 P-2299/03

Helena Torres Marques Dedução do IVA P-2300/03

Alexandros Alavanos Aplicação da Directiva 1999/70/CE P-2301/03

Miguel Martínez Martínez Assassinato, na Guiné Equatorial, da jovem cooperante
Ana Isabel Sánchez Torralba

P-2302/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Delegação da Comissão Europeia - Direitos
Humanos

P-2303/03

Emma Bonino Abertura de uma delegação da Comissão Europeia no
Iémen

E-2304/03

Philip Claeys Campanha "Pela diversidade - contra a discriminação" E-2305/03

Philip Claeys Campanha "Pela diversidade - contra a discriminação",
discriminação indirecta

E-2306/03

José Ribeiro e Castro Timor - Massacres 1999 - Julgamento responsáveis.
Indonésia - Direitos Humanos

E-2307/03

José Ribeiro e Castro África - Petróleo - Pobreza E-2308/03

José Ribeiro e Castro "Ecstasy" - Holanda E-2309/03

Baroness Sarah Ludford Cidadãos da UE detidos no Japão P-2310/03

Luciana Sbarbati Liberdade e pluralismo dos meios de comunicação e
atribuição à União Europeia de competências na matéria,
a inscrever na Constituição europeia

P-2311/03

Ilda Figueiredo Quota de Leite da Região Autónoma dos Açores P-2312/03

Roger Helmer Ramificações da Directiva relativa às substâncias
químicas

E-2313/03

Paul Rübig Restrições ao acesso ao mercado japonês de produtos
médicos que integram derivados do plasma

E-2314/03

Paul Rübig Restrições ao acesso ao mercado australiano de produtos
médicos que integram derivados do plasma

E-2315/03

Armando Cossutta Conhecimentos linguísticos na União E-2316/03

Armando Cossutta Direito dos cidadãos europeus à privacidade E-2317/03

Armando Cossutta Direito dos cidadãos europeus à privacidade E-2318/03

Philip Claeys Campanha "Pela diversidade - contra a discriminação" E-2319/03

Christoph Konrad Cuidados médicos de urgência no local do acidente E-2320/03
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Freddy Blak Número de funcionários da Comissão no sector das
relações externas

E-2321/03

Véronique De Keyser Moeda de � 2 dos Países Baixos P-2322/03

Christopher Heaton-Harris UCLAF P-2323/03

Bill Newton Dunn Pagamento de pensões diferentes, pelo Governo britânico,
a diversas categorias de trabalhadores do Serviço
Nacional de Saúde do Reino Unido

E-2324/03

Pedro Marset Campos e Laura
González Álvarez

Regeneração do ambiente da Baía de Portman (Cartagena
- Espanha)

E-2325/03

Alexandros Alavanos Distinção entre operários e empregados no que respeita à
indemnização por despedimento

E-2326/03

Konstantinos Hatzidakis Sistema de pagamento de indemnizações compensatórias
destinadas às regiões montanhosas e desfavorecidas na
Grécia

E-2327/03

Glyn Ford Serviço de transporte por helicóptero com destino às ilhas
Scilly

E-2328/03

Piia-Noora Kauppi Integração das técnicas de sequestro do carbono na
directiva relativa à criação do quadro de comércio de
direitos de emissão de gases com efeito de estufa na
Comunidade Europeia

E-2329/03

Véronique Mathieu Exportação de bebidas engarrafadas para a Alemanha E-2330/03

Olivier Dupuis Votação de uma legislação liberticida E-2331/03

Franz Turchi Não respeito do artigo 43º do TCE pela República Italiana E-2332/03

Bart Staes Maior número de malformações congénitas na
proximidade de crematórios

E-2333/03

Norbert Glante Extinção da tributação de exercício através da restrição da
dedução de imposto nos termos do artigo 17º da Sexta
Directiva IVA

P-2334/03

Stavros Xarchakos Prática das autoridades gregas no que respeita à
informação do público sobre os projectos co-financiados
pela UE

E-2335/03

Brian Simpson Projecto ACCESS (Advance Communication for Cumbria
and Enabling Sustainable Services)

E-2336/03

Christopher Heaton-Harris Consumo de álcool em cidades europeias E-2337/03

Christopher Heaton-Harris Consumo de bebidas alcoólicas durante o voo E-2338/03

Ilda Figueiredo Deslocalização da empresa American Tool, em
Albergaria-a-Velha

E-2339/03
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Giovanni Fava Depósito nacional para resíduos radioactivos na Sardenha P-2340/03

Stavros Xarchakos Cartas às autoridades gregas sobre a correcta utilização
dos fundos comunitários no domínio da política regional

P-2341/03

Paul Rübig Caixa dos operários da construção civil da Província
Autónoma de Bolzano (Cassa Edile Provincia Autonoma
Bolzano); contribuições por parte de empresas de
construção estrangeiras

E-2342/03

Jean-Maurice Dehousse "Casos Eurostat": interesses financeiros e imagem das
instituições europeias

E-2343/03

Toine Manders Burocracia Interreg E-2344/03

Erik Meijer e Alexander de Roo Protecção de uma paisagem natural e cultural virgem com
potencial para o ecoturismo na zona montanhosa da
província polaca de Donoslaśkie (Baixa Silésia)

E-2345/03

Erik Meijer e Alexander de Roo Destruição de uma paisagem natural e cultural virgem e
do ecoturismo devido ao crescimento das actividades
mineiras a céu aberto na província polaca de Donoslaśkie
(Baixa Silésia)

E-2346/03

Camilo Nogueira Román Mortes de imigrantes afogados nos mares do Sul da UE
quando tentam chegar à costa em busca de trabalho e de
uma nova vida

E-2347/03

Camilo Nogueira Román Medidas a tomar perante a evidência de que continua a
chegar fuelóleo do Prestige às costas da Galiza e do Golfo
de Biscaia

E-2348/03

Camilo Nogueira Román A Galiza na reforma da PAC E-2349/03

Elspeth Attwooll Protecção dos Darwin Mounds P-2350/03

Rosemarie Müller Selo de qualidade para venda de medicamentos na Internet P-2351/03

Hiltrud Breyer Criação industrial de répteis E-2352/03

Hiltrud Breyer Central nuclear húngara de Paks E-2353/03

Mary Honeyball Administração local nos países ACP E-2354/03

Proinsias De Rossa Sensibilização da opinião pública para os riscos naturais e
os riscos provocados pelo homem

E-2355/03

Ria Oomen-Ruijten e outros Interpretação da Directiva 2002/95/CE relativa à restrição
do uso de determinadas substâncias perigosas em
equipamentos eléctricos e electrónicos

E-2356/03

Maurizio Turco Violação da liberdade religiosa dos cidadãos de crença
muçulmana no Uzbequistão

E-2357/03
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Maurizio Turco e outros Violação da liberdade religiosa na China - Detenções
subsequentes de sacerdotes da Igreja Católica clandestina

E-2358/03

Maurizio Turco Violação da liberdade religiosa no Kosovo E-2359/03

Maurizio Turco Violação da liberdade religiosa e restrições legais ao
exercício da actividade religiosa na Eslováquia

E-2360/03

Maurizio Turco Violação das liberdades religiosas na Bielorrússia em
virtude de uma nova concordata que confere maiores
poderes à Igreja Ortodoxa

E-2361/03

Stavros Xarchakos Estudos levados a efeito por um navio turco nas águas
territoriais gregas do Egeu

E-2362/03

Stavros Xarchakos Estudos levados a efeito por um navio turco nas águas
territoriais gregas do Egeu

E-2363/03

Salvador Garriga Polledo Apoio à construção pela Espanha de mais passagens pelos
Pirinéus

E-2364/03

Salvador Garriga Polledo Delimitação das zonas de pesca entre Portugal e Espanha E-2365/03

Salvador Garriga Polledo Projecção actual do Programa Iberoeka de colaboração
entre empresas

E-2366/03

Jorge Hernández Mollar Radiografia comunitária da depuração das águas da Costa
do Sol

E-2367/03

Jorge Hernández Mollar Adesão da UE ao programa de protecção do lince ibérico E-2368/03

Jorge Hernández Mollar Recenseamento de residentes comunitários em localidades
de países que não o seu país de origem

E-2369/03

Anna Karamanou Violações colectivas de mulheres perpetradas por
militares britânicos no Quénia

P-2370/03

Michael Cashman Acordo de Associação UE-Egipto P-2371/03

Eija-Riitta Korhola Transferência dos encarcerados, nacionais da UE, para
estabelecimentos penitenciários do seu país natal

P-2372/03

Francesco Fiori Avaliação da OCM do tabaco P-2373/03

Raffaele Costa Contratos e subcontratos dos serviços da Comissão
Europeia

P-2374/03

Alexander de Roo Éideres ameaçados pela captura de berbigão P-2375/03

Lucio Manisco Execução de Mohamad Al Sahri na Síria após a sua
expulsão de Itália

P-2376/03

James Nicholson Insígnia para as forças militares da União Europeia E-2377/03

Christopher Huhne Condições de transparência E-2378/03
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Christopher Huhne Pequenas empresas e contratos públicos E-2379/03

Christopher Huhne Constituição de novas empresas E-2380/03

Christopher Huhne Mercado único E-2381/03

Christopher Huhne Mercado único E-2382/03

Christopher Huhne Apreciação dos auxílios estatais E-2383/03

Christopher Huhne Apreciação dos auxílios estatais E-2384/03

Christopher Huhne Apreciação dos auxílios estatais E-2385/03

Raffaele Costa Financiamento de projectos relativos à promoção da saúde E-2386/03

Raffaele Costa Criação de infra-estruturas para a promoção da saúde no
trabalho

E-2387/03

Raffaele Costa Execução do programa SAPARD E-2388/03

Raffaele Costa Programa de acção comunitário de promoção da saúde
1997-2002

E-2389/03

Mogens Camre Auxílios estatais para operários alemães que realizam
trabalhos na Dinamarca

E-2390/03

Elisabeth Jeggle Número de cabeças de gado suíno e bovino nos 15
Estados-Membros e nos 10 países candidatos à adesão

E-2391/03

Anna Karamanou Lapidação de Semsiyié Allak na aldeia turca de Yalim E-2392/03

Bill Miller Livro Branco da Comissão "Um Novo Impulso à
Juventude Europeia" (COM(2001)0681 final)

E-2393/03

Bill Miller Estatuto do Livro Branco da Comissão "Um Novo
Impulso à Juventude Europeia"

E-2394/03

Proinsias De Rossa Execução da Directiva "combate à discriminação no
trabalho" - Directiva 2000/78/CE

E-2395/03

María Sornosa Martínez Medidas de combate à desertificação na UE E-2396/03

Joan Vallvé Legislação sobre os leites fermentados E-2397/03

Monica Frassoni Ajudas estruturais a Valência e transvase do Ebro E-2398/03

Elspeth Attwooll Possibilidade de financiamento pela UE da ligação à rede
de distribuição de electricidade

E-2399/03

Avril Doyle Isenção do IVA nos serviços postais das instituições de
beneficência

E-2400/03

Avril Doyle Isenção do IVA nos serviços postais das instituições de
beneficência

E-2401/03
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Mario Borghezio Turquia: auto-de-fé de livros e contratação pelo Estado de
15.000 imãs

E-2402/03

Pietro-Paolo Mennea Poluição em Canosa de Puglia E-2403/03

Bart Staes Utilização da bacitracina-zinco na cunicultura para
combater a enterocolite no coelho: proibida na Bélgica em
consequência da legislação da UE, mas a ser de novo
utilizada nos Países Baixos e na França

E-2404/03

Bart Staes Seguro de veículos automóveis E-2405/03

Bart Staes Seguro de veículos automóveis E-2406/03

Bart Staes Seguro de veículos automóveis E-2407/03

Bart Staes Visionamento de um écrã de cristais líquidos durante a
condução automóvel

E-2408/03

Jean-Louis Bernié Natura 2000 - oposição dos actores locais P-2409/03

Freddy Blak Portagens na Alemanha E-2410/03

Karl-Heinz Florenz e outros Restos de cozinha e de mesa provenientes de instalações
comerciais

E-2411/03

Charlotte Cederschiöld Segurança das redes e da informação E-2412/03

Avril Doyle Financiamento dos intercâmbios de coros infantis E-2413/03

Peter Skinner Aplicação das normas internacionais de contabilidade às
sociedades não registadas na UE

E-2414/03

Concepció Ferrer Por um mercado comunitário da energia integrado e
competitivo

E-2415/03

Concepció Ferrer Comunicação sobre a estratégia para o PVC E-2416/03

Esko Seppänen Proibição do alcatrão E-2417/03

Dominique Souchet Utilização sustentável dos pesticidas e pulverização aérea E-2418/03

Lucio Manisco Al Sahri, expulso pela Itália e executado na Síria E-2419/03

Erik Meijer Reiteradas acusações israelitas contra os meios de
comunicação social e os manuais escolares palestinianos e
a prossecução, nesta base, da campanha contra a
concessão de subsídios por parte da UE

E-2420/03

Kathleen Van Brempt Rãs-touro E-2421/03

Kathleen Van Brempt Écrãs de cristais líquidos nos automóveis E-2422/03

Kathleen Van Brempt Taxa máxima de alcoolemia no sangue autorizada durante
a condução automóvel

E-2423/03
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Kathleen Van Brempt Teor em sal da alimentação para crianças E-2424/03

Maurizio Turco Harmonização da tributação dos rendimentos da poupança
dos cidadãos não residentes da União Europeia e abolição
do segredo bancário

E-2425/03

Maurizio Turco Harmonização da tributação dos rendimentos da poupança
dos cidadãos não residentes da União Europeia e abolição
do segredo bancário

E-2426/03

Niels Busk Auxílios estatais para os produtores de leite italianos P-2427/03

Niels Busk Auxílios estatais para os produtores de leite italianos E-2428/03

Niels Busk Auxílios estatais para os produtores de leite italianos E-2429/03

Niels Busk Auxílios estatais para os agricultores italianos E-2430/03

Marco Cappato Situação no que diz respeito ao VIH/Sida nos países da
Ásia Central

E-2431/03

Frédérique Ries e Olivier Dupuis Situação dos direitos do Homem no Laos E-2432/03

Ilda Figueiredo Quota da produção de açúcar na Região Autónoma dos
Açores

E-2433/03

Ilda Figueiredo Penalizações a agricultores portugueses E-2434/03

Ilda Figueiredo Restrições à circulação de veículos pesados E-2435/03

Ilda Figueiredo Apoios aos pescadores em  paralisações por razões
biológicas

E-2436/03

Ilda Figueiredo Instalação de fábrica poluente E-2437/03

Ilda Figueiredo Abolição do visto para deslocações de imigrantes de
países terceiros que vivem legalmente na Suíça

E-2438/03

Hiltrud Breyer Perigos para a saúde provenientes de combustíveis para
utilização militar

P-2439/03

Diana Wallis Aditamento de água e proteínas à carne de galinha P-2440/03

Marianne Thyssen Funcionamento das autoridades nacionais de concorrência P-2441/03

Jürgen Zimmerling Prestação de auxílio a Madagáscar E-2442/03

Geoffrey Van Orden Aves marinhas predadoras E-2443/03

Proinsias De Rossa Base naval dos EUA na Baía de Guantanamo E-2444/03

Proinsias De Rossa Importações ilegais de carne de animais de savana E-2445/03

Alonso Puerta e Alejandro Cercas Protecção do património cultural europeu E-2446/03
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Marie-Arlette Carlotti Modalidades de aplicação das medidas de assistência
técnica e financeira a favor dos fornecedores tradicionais
de bananas dos países ACP

E-2447/03

Georges Berthu Incitamento indevido à destruição de sebes E-2448/03

Georges Berthu Preservação das sebes E-2449/03

Marco Cappato Violação da legislação relativa aos contratos a prazo por
parte da Câmara de Comércio de Salerno

E-2450/03

Margrietus van den Berg Zonas da directiva Habitats e Natura 2000 E-2451/03

Erik Meijer Crescente pressão norte-americana sobre os futuros
Estados-Membros da UE para que cessem a sua
cooperação com o Tribunal Penal Internacional

E-2452/03

Erik Meijer Eurostat: data do primeiro apuramento de fraude e a
simples possibilidade de tomar conhecimento dos
contratos com empresas e dos montantes por empresa

E-2453/03

Erik Meijer Eurostat: Alteração da posição da Comissão em matéria
de reconhecimento e processamento de fraudes e
consequências para a investigação independente da OLAF

E-2454/03

Erik Meijer Eurostat: "Auditoria sobre os fluxos de tesouraria" e
estudo sobre a "optimização dos recursos" como medidas
complementares para clarificar as ocorrências e evitar a
reprodução das mesmas no futuro

E-2455/03

Erik Meijer Eurostat: Morosidade no processamento de documentos
fornecidos há dois anos sobre irregularidades entretanto
admitidas

E-2456/03

Patricia McKenna Acções de distorção da concorrência do Estado irlandês
relativamente ao mercado da electricidade

E-2457/03

Concepció Ferrer Rede ferroviária de alta velocidade no Sul da Europa E-2458/03

Concepció Ferrer Rede ferroviária no Sul da Europa E-2459/03

Patricia McKenna Medidas de distorção da concorrência adoptadas pelo
Estado irlandês relativamente ao mercado da electricidade

P-2460/03

Antonios Trakatellis Aprovação do financiamento e execução do projecto de
construção do metropolitano de Salónica

P-2461/03

Rosa Miguélez Ramos Empréstimos do Banco Europeu de Investimento à Galiza P-2462/03

Professor Sir Neil MacCormick Cidadãos menores de idade E-2463/03

Piia-Noora Kauppi Tarifação dos serviços postais básicos E-2464/03
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Giuseppe Gargani, Fiorella
Ghilardotti e Enrico Ferri

Directiva 2001/29 sobre os direitos de autor e a sua
aplicação por parte dos Estados-Membros

E-2465/03

Erik Meijer Informação à polícia, empresários e turistas no sentido de
se evitar, de forma sistemática, que turistas estrangeiros
sejam punidos por infracções deles desconhecidas

E-2466/03

Catherine Stihler Tacógrafos digitais: correcções ao Anexo 1B E-2467/03

Catherine Stihler Introdução de tacógrafos digitais E-2468/03

Catherine Stihler Revisão do calendário para a introdução de tacógrafos
digitais

E-2469/03

Catherine Stihler Tacógrafos digitais: homologação de tipo E-2470/03

Catherine Stihler Itália e a observância da regulamentação em matéria de
bem-estar animal

E-2471/03

Marie Isler Béguin e outros Regiões fronteiriças externas da União Europeia alargada E-2472/03

Marie Isler Béguin e outros Regiões fronteiriças externas da União Europeia alargada E-2473/03

Ingo Friedrich Mercado interno livre E-2474/03

Glenys Kinnock Birmânia E-2475/03

Juan Naranjo Escobar IVA reduzido para hotéis, restaurantes e cafetarias na
União Europeia

E-2476/03

Miet Smet Direitos das mulheres no Afeganistão E-2477/03

Miet Smet Direitos das mulheres no Afeganistão E-2478/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conservas de atum provenientes da Tailândia, das
Filipinas e da Indonésia

E-2479/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conservas de atum provenientes da Tailândia, das
Filipinas e da Indonésia

E-2480/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Quotas de pesca transferíveis E-2481/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Prevenção contra o risco de incêndios florestais:
Regulamento (CEE) nº 2158/92

E-2482/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Prevenção contra o risco de incêndios florestais:
Regulamento (CEE) nº 2158/92

E-2483/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna A Galiza perante a reforma da PAC E-2484/03

Ria Oomen-Ruijten Convenções sobre dupla tributação e o Regulamento
(CEE) nº 1408/71

E-2485/03
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Maurizio Turco Violação da liberdade religiosa dos fiéis da Igreja
Adventista e da Igreja Protestante da Ásia no Usbequistão

E-2486/03

Maurizio Turco Violações da liberdade religiosa e defesa das confissões
religiosas muçulmana e ortodoxa russa no
Turquemenistão

E-2487/03

Margrietus van den Berg Incómodo causado pelos ciclomotores E-2488/03

Sérgio Marques Estado de implementação da ajuda à Venezuela E-2489/03

Bob van den Bos e Bashir
Khanbhai

Ajuda alimentar à Etiópia E-2490/03

Christopher Huhne Eurostat E-2491/03

Christopher Huhne Transparência na compra de acções E-2492/03

Christopher Huhne Compromissos em matéria de transparência E-2493/03

Christopher Huhne Pensões E-2494/03

Christopher Huhne Política agrícola comum E-2495/03

Christopher Huhne Discrepâncias na conta corrente a nível mundial E-2496/03

Christopher Huhne Investimentos estrangeiros directos E-2497/03

Christopher Huhne Investimentos E-2498/03

Christopher Huhne Limpeza das praias E-2499/03

Christopher Huhne Exportação de carne de bovino E-2500/03

Anne Jensen Rubrica orçamental B3-4000 no ano de 2002 E-2501/03

Martin Callanan Projecto de regulamento da UE sobre o sistema REACH E-2502/03

Christopher Heaton-Harris Empresas de aluguer de automóveis E-2503/03

Esko Seppänen Dupla tributação dos repatriados E-2504/03

Maurizio Turco Processo por incumprimento nº 2001/2151 contra a
República Italiana, em conformidade com o artigo  226º
do Tratado,  por violação da Directiva 89/552/CEE
(Televisão sem Fronteiras)

E-2505/03

Mauro Nobilia Governação: contratos tripartidos no domínio do ambiente E-2506/03

Paolo Bartolozzi Aplicação de taxas no sector do turismo E-2507/03

Paolo Bartolozzi Procedimento de infracção por incumprimento das
directivas comunitárias

E-2508/03

Roberto Bigliardo Respeito do multilinguismo - Sítio do EPSO na Web E-2509/03
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Roberto Bigliardo Aluguer do edifício "City Center" E-2510/03

Mario Borghezio Interrupção da linha ferroviária Ventimiglia-Mónaco:
apelo à intervenção da Comissão junto das Autoridades
francesas

E-2511/03

Koenraad Dillen Ajuda às vítimas da crise nos territórios palestinianos E-2512/03

Koenraad Dillen Taxa do IVA no sector da hotelaria e restauração E-2513/03

Dorette Corbey Medicamentos: excepção específica aos direitos de
patente

P-2514/03

Herbert Bösch Parecer do Comité de Vigilância do OLAF sobre a "task
force" Eurostat

E-2515/03

Herbert Bösch "Task force" Eurostat e independência do OLAF E-2516/03

Herbert Bösch Admissibilidade do título de "Director h. c. da Comissão
Europeia"

E-2517/03

Dorette Corbey Cooperação transatlântica em matéria de conservação da
biodiversidade

E-2518/03

Ria Oomen-Ruijten e Françoise
Grossetête

Regime alemão de depósito obrigatório E-2519/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Pluralidade linguística nos passaportes do Estado espanhol E-2520/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Pluralidade linguística nos passaportes do Estado espanhol E-2521/03

Dorette Corbey e Margrietus van
den Berg

Banco de mexilhões na parte alemã do Mar dos Wadden E-2522/03

Erik Meijer Interesse para outras regiões da UE do êxito alcançado
pelo modelo flamengo de expansão dos transportes
públicos, de conquista de novos clientes e de gestão
financeira do sector

E-2523/03

Maurizio Turco Violação da liberdade religiosa em Itália E-2524/03

Nicholas Clegg Directiva relativa aos metais preciosos P-2525/03

Nicholas Clegg Produtores de ovos da União Europeia E-2526/03

Glenys Kinnock Rum E-2527/03

David Bowe "Body piercing" E-2528/03

David Bowe "Body piercing" E-2529/03

Gabriele Stauner "Task Force" Eurostat P-2530/03

Gabriele Stauner Oportunistas e vigaristas no Kosovo E-2531/03

Gabriele Stauner Conflito de interesses do contabilista da Comissão E-2532/03



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 35

Boletim 01.09.2003 - PT - PE 332.927

Gabriele Stauner Majorações das remunerações dos membros do Tribunal
de Justiça Europeu

E-2533/03

Margrietus van den Berg Problemática colocada pelos "alunos transfronteiriços" E-2534/03

Ilda Figueiredo Rendimentos agrícolas em Portugal E-2535/03

Ilda Figueiredo Resultado do compromisso sobre a reforma da PAC para
Portugal

E-2536/03

Ilda Figueiredo Contribuição líquida para a Política Agrícola Comum E-2537/03

Ilda Figueiredo Propostas para o desmantelamento da PAC e dos Fundos
Estruturais - "Relatório Secreto"

E-2538/03

Karl-Heinz Florenz Política em matéria de substâncias químicas - sistema
REACH

E-2539/03

Maurizio Turco Acordos entre o Estado espanhol e o Estado do Vaticano
que violam os direitos fundamentais

E-2540/03

Maurizio Turco O caso "Gescartera" e os acordos entre o Estado espanhol
e a Santa Sé

E-2541/03

Maurizio Turco Violação da liberdade religiosa na Rússia E-2542/03

Maurizio Turco Violação da liberdade religiosa na Arménia E-2543/03

Antonio Di Pietro Construção de infra-estruturas no Parque natural regional
de Partenio

E-2544/03

Olle Schmidt Normas suecas em contradição com o mercado interno E-2545/03

Jules Maaten Avaliação dos produtos de tabaco E-2546/03

Joan Vallvé Pluralidade  linguística nos passaportes do Estado
espanhol

E-2547/03

Joan Vallvé Pluralidade linguística nos passaportes do Estado espanhol E-2548/03

Michl Ebner Portagem diferenciada - zonas sensíveis do ponto de vista
ecológico

E-2549/03

Avril Doyle Fundo de capital para centro artístico comunitário E-2550/03

Avril Doyle Incapacidade da UE para despender a ajuda ao
desenvolvimento

E-2551/03

Jules Maaten O caso de Vinh Binh Trinh no Vietname E-2552/03

Marco Cappato Caso do jornalista Abdallah Zouari E-2553/03

Marco Cappato Caso do jornalista Abdallah Zouari E-2554/03

Robert Evans Operadores de serviços de "ferry"  para a travessia do
Canal da Mancha

E-2555/03
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Robert Evans Votação nas eleições municipais em Maiorca E-2556/03

Robert Evans Direitos humanos no Egipto E-2557/03

Robert Evans Direitos humanos no Peru E-2558/03

Robert Evans Subsídios para transporte de animais E-2559/03

Roberta Angelilli Fundos em favor do artesanato artístico E-2560/03

Maurizio Turco Reestruturação do edifício Berlaymont E-2561/03

Maurizio Turco Compatibilidade entre a violência por parte do regime
ditatorial do Sudão e o acordo celebrado entre a União
Europeia e o Sudão

E-2562/03

Maurizio Turco Compatibilidade entre a violência por parte do regime
ditatorial sudanês e o acordo celebrado entre a União
Europeia e o Sudão

E-2563/03

Mario Borghezio Violação, por parte das autoridades polacas, dos
princípios gerais do direito comunitário

E-2564/03

Hiltrud Breyer Presença de resíduos de hormonas e de antibióticos, bem
como de éster de ácido ftálico (amaciador) na água
potável

E-2565/03

Markus Ferber Subsídio da UE a favor de um projecto de construção em
Itália

E-2566/03

David Bowe Metacrilato de Metilo (MMA): monómero acrílico líquido E-2567/03

Christopher Huhne Comité da União Europeia para as Cartas de Condução E-2568/03

Christopher Huhne Condução bióptica E-2569/03

Maurizio Turco Imposto eclesiástico cobrado de forma forçada pela
República Federal da Alemanha sobre os subsídios de
desemprego pagos a trabalhadores desempregados que
não são membros da Igreja

E-2570/03

Maurizio Turco Violação da liberdade de religião no Azerbaijão E-2571/03

Maurizio Turco Violação da liberdade de religião dos pentecostistas, dos
baptistas, dos católicos, dos ortodoxos e das Testemunhas
de Jeová na Geórgia

E-2572/03

Maurizio Turco respeitantes à liberdade de pensamento, de consciência e
de religião por parte da Arménia, do Azerbeijão, da
Bielorrússia, da Geórgia, do Cazaquistão, da Rússia, do
Turquemenistão e do Usbequistão

E-2573/03

Margrietus van den Berg Violação das normas internacionais por uma empresa
holandesa na República Democrática do Congo

E-2574/03
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Philip Claeys Instalação dos novos funcionários em Bruxelas e
arredores

E-2575/03

Philip Claeys "Enlargement Weekly" apenas em inglês E-2576/03

Erik Meijer Reacção causada pela adição de glucose e carbono ao
chorume para protecção dos solos agrícolas contra a
poluição e a emissão de amoníaco

E-2577/03

Erik Meijer Obtenção de uma carta de condução num país vizinho da
UE para substituir uma carta de condução retirada após
uma infracção de trânsito

E-2578/03

Erik Meijer Confiscação de notas de euro e espoliação de familiares
de origem turca de Estados-Membros da UE durante a sua
passagem anual através da Bulgária

E-2579/03

Erik Meijer Expectativa de uma produção crescente de bilhetes de
euros falsos em países de baixa densidade populacional
onde o euro é importante como unidade monetária
paralela

E-2580/03

Erik Meijer Situação relativa ao denunciador do Tribunal de Contas
Europeu nº 1: parecer e composição do comité disciplinar
e o silêncio da maioria dos funcionários de topo

E-2581/03

Erik Meijer Situação relativa ao denunciador do Tribunal de Contas
Europeu nº 2: complicações relativamente à apreciação,
devido à necessidade simultânea de investigar superiores

E-2582/03

Graham Watson Estatuto das Escolas Europeias E-2583/03

Graham Watson Importação de madeira da Indonésia E-2584/03

Konstantinos Hatzidakis Impostos aplicáveis aos "Low Proofs" E-2585/03

Maurizio Turco Novos dados relativos às restituições à exportação de
produtos agrícolas de Estados-Membros para a Santa Sé

E-2586/03

Marco Pannella Execução de Faramaz Mohammadi, de dezanove anos,
líder do movimento estudantil da Universidade de Tabriz
(Irão)

E-2587/03

Marco Pannella Execução de Faramaz Mohammadi, de dezanove anos,
líder do movimento estudantil da Universidade de Tabriz
(Irão)

E-2588/03

Philip Claeys Novas responsabilidades para o Comissário Verheugen E-2589/03

Claude Moraes Situação na Libéria P-2590/03

Roberta Angelilli Estado de emergência na sequência da seca na Região do
Lácio

P-2591/03



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS38

Boletim 01.09.2003 - PT - PE 332.927

Gerhard Schmid Aplicação de multas na República Checa  pela ausência
do distintivo da nacionalidade nos veículos automóveis

E-2592/03

Graham Watson Perseguição de cristãos no Paquistão E-2593/03

Claude Moraes Perseguição de cristãos E-2594/03

Theresa Villiers Condições no Metropolitano de Londres E-2595/03

Theresa Villiers Condições no Metropolitano de Londres E-2596/03

Roberta Angelilli Estado de calamidade natural no território italiano E-2597/03

Roberta Angelilli Possibilidades de financiamento de centros termais E-2598/03

Camilo Nogueira Román Estado da construção do Campo de Futebol do Colégio
Altamira, integrado no projecto "Complexo Desportivo
Municipal" da Associação de Municípios do Condado
(Galiza), no quadro do Programa Proder (1996-1999)

E-2599/03

Maurizio Turco Sobre as actividades do Grupo Consultivo de Alto Nível
sobre o Diálogo intercultural na área do Mediterrâneo e
sobre o Grupo de reflexão sobre a Dimensão Cultural e
Espiritual da Europa

P-2600/03

Roberta Angelilli Revalorização do centro histórico de Rieti E-2601/03

Claude Moraes Progressos efectuados pelos Estados-Membros na
transposição da Directiva 2000/78/CE no que se refere
especificamente à discriminação baseada na idade

P-2602/03

Olivier Dupuis Risco de expulsão de França para a Federação da Rússia
de uma personalidade chechena

E-2603/03

Alexandros Alavanos Protecção das escavações arqueológicas em Salamina,
Chipre

E-2604/03

Elizabeth Lynne Reconhecimento das qualificações dos professores de
línguas

E-2605/03
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PERÍODO DE PERGUNTAS

PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0098/03) 1 e 2 de Julho de 2003

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Alexandros ALAVANOS Cidadãos europeus proibidos de viajar da Palestina para a
Europa

H-0351/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Atentados suicidas em Casablanca contra entidades europeias H-0352/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Os Estados da União e o atentado terrorista em Marrocos
com 41 mortos

H-0355/03

Sarah LUDFORD Estabelecimento de perfís de suspeitos da autoria de actos
terroristas

H-0354/03

Patricia McKENNA Ocupação ilegal do Iraque H-0361/03

John McCARTIN Direitos Humanos na Rússia H-0363/03

Malcolm HARBOUR Marcação por contraste de artefactos de metal precioso H-0372/03

Lennart SACRÉDEUS Relatório sobre a liberdade religiosa no mundo H-0377/03

Bernd POSSELT Proibição da clonagem H-0379/03

Linda McAVAN Activistas dos direitos humanos na Indonésia H-0381/03

María IZQUIERDO ROJO Vítimas da guerra no Iraque H-0308/03/
rev.1

Seán Ó NEACHTAIN Regiões abrangidas pelo Objectivo  1, Fundos Estruturais e
Fundos de Coesão

H-0384/03
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PERGUNTAS Á COMISSÃO

Christos
ZACHARAKIS

Violação das regras do direito internacional pela Turquia
e risco de grave acidente com um avião de passageiros no
espaço aéreo grego

H-0389/03

Carlos LAGE Reforma da política comum das pescas e o princípio de
estabilidade

H-0393/03

Proinsias DE ROSSA Apoio da UE ao programa internacional da OIT para a
erradicação do trabalho infantil

H-0405/03

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. LAMY

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

O estado da associação entre o Mercosul e a União
Europeia perante a nova situação política no Brasil e na
Argentina. As relações económicas com ambos Estados

H-0356/03

Bernd POSSELT Comércio externo com a África subsariana H-0380/03

Glenys KINNOCK OMC - TRIPS H-0392/03

Juan BAYONA de
PEROGORDO

Concorrência desleal das importações provenientes da
China

H-0399/03

Sr. BOLKESTEIN

Lennart SACRÉDEUS Subvenção fiscal, por parte de um Estado-Membro, da
IVG praticada em cidadãs de outros Estados-Membros

H-0376/03

Antonios
TRAKATELLIS

Aplicação de um modelo matemático à adjudicação de
obras públicas: desvirtuação das regras da concorrência

H-0398/03

Elly PLOOIJ-VAN
GORSEL

Princípio da compensação equitativa H-0402/03
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Sr. BYRNE

Patricia McKENNA Notificações de alerta rápido H-0362/03

John PURVIS Análise de custo/benefício da identificação e do registo
de ovinos e caprinos

H-0369/03

María IZQUIERDO
ROJO

Aumento irresponsável da encefalopatia espongiforme
bovina (BSE) ou doença das "vacas loucas" em Espanha

H-0378/03
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
JULHO 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 29 12 17 7 0 0 0 FRATTINI

Comissão 49 13 34 5 0 1 1 FISCHLER
NIELSON
LAMY
BOLKESTEIN
BYRNE

Total 78 25 51 12 0 1 1
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

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 21

07/2003 331.591 GUY-QUINT, FLESCH, BLAK,
SIMPSON e WYNN

Discriminação de um desporto minoritário 14.04.2003 14.07.2003 146

08/2003 332.622 MORAES, CASHMAN,
BUITENWEG, CERDEIRA
MORTERERO e CEYHUN

Transposição para  o direito nacional das directivas
elaboradas nos termos do artigo 13º - Igualdade de
tratamento (não-discriminação racial e emprego)

12.05.2003 12.08.2003 98

                                                     
1 Situação em  03.07.2003
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

09/2003 332.931 Kathalijne BUITENWEG, Andrew
DUFF, Christopher HEATON-
HARRIS, Michiel van HULTEN e
Helle THORNING-SCHMIDT

Direito do Parlamento Europeu a determinar o local
da sua sede

02.06.2003 02.09.2003 138

10/2003 333.582 Richard CORBETT Artigo 289º do Tratado CE e o artigo 189º do Tratado
CEEA

06.06.2003 06.09.2003 51

11/2003 333.584 Bruno GOLLNISCH, Carl LANG,
Jean-Claude MARTINEZ e Marie-
France STIRBOIS

Modificação da Directiva 79/409/CEE do Conselho
de 2 de Abril de 1979 relativa à conservação das aves
selvagens

12.06.2003 12.09.2003 8

12/2003 333.585 José RIBEIRO E CASTRO, Ole
KRARUP, Per GAHRTON, Martin
CALLANAN e Patricia McKENNA

Próxima CIG e a necessidade de respeitar a
democracia na União Europeia

16.06.2003 16.09.2003 10

13/2003 333.618 Jonathan EVANS, John BOWIS,
Christopher HEATON-HARRIS,
Philip BRADBOURN e Neil PARISH

Sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo 18.06.2003 18.09.2003 46
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

14/2003 333.620 Marco CAPPATO, Paulo CASACA,
Carlo FATUZZO, Ulla SANDBÆK e
Michiel van HULTEN

Irão livre e democrático 13.06.2003 13.09.2003 17

15/2003 334.206 Mario BORGHEZIO Istituição do Parque Natural de Lampedusa e a
criação de centros de acolhimento para refugiados e
requerentes de asilo no exterior das fronteiras da
União Europeia

30.06.2003 30.09.2003 7
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COMISSÕES
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NOMEAÇÃO DE RELATORES (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PSE

Imigração: criação de uma rede de
oficiais de ligação. Iniciativa Grécia

AFET (P) 08.07.03 C5-0260/03

BROK
(PPE-DE)

Principais aspectos e opções
fundamentais da PESC e suas
implicações financeiras para o orçamento
comunitário

AFET (F) 08.07.03

Grupo
PSE

Relatório anual sobre os Direitos do
Homem no mundo em 2002 e a política
da UE em matéria de Direitos do Homem

AFET (F) 08.07.03

Grupo
PPE-DE

Relações externas: organismos que
promovem a compreensão mútua,
programa de acção 2004-2006

AFET (F) 08.07.03 C5-0350/03

Grupo
PSE

Pacto de Estabilidade para a Europa do
Sudeste: quadro jurídico de assistência
financeira, MINUK e GAR (alt. Reg.)

AFET (F) 08.07.03 C5-0325/03

BÖGE
(PPE-DE)

A iniciativa "Novos Vizinhos" e "a
Europa no seu todo"

BUDG (P) 10.07.03 C5-0110/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Relações externas: organismos que
promovem a compreensão mútua,
programa de acção 2004-2006

BUDG (P) 10.07.03 C5-0350/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Juventude europeia: apoio a organizações
não governamentais, programa de acção

BUDG (P) 10.07.03 C5-0257/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Educação e formação: apoio a
organismos activos no plano europeu,
programa de acção

BUDG (P) 10.07.03 C5-0255/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Cidadania europeia activa (participação
cívica): promoção, programa de acção

BUDG (P) 10.07.03 C5-0321/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Igualdade entre homens e mulheres:
apoio a organizações que operam ao nível
europeu, programa

BUDG (P) 10.07.03 C5-0261/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Cultura: apoio a organismos activos no
plano europeu, programa de acção

BUDG (P) 10.07.03 C5-0262/03
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

NARANJO
ESCOBAR
(PPE-DE)

Asilo e migrações: programa de
assistência técnica e financeira a países
terceiros

BUDG (P) 10.07.03 C5-0267/03

WYNN
(PSE)

Projecto de Tratado que institui a
Constituição Europeia e parecer do PE
sobre a convocação da CIG

BUDG (P) 10.07.03 C5-0340/03

HAUG
(PSE)

Recursos próprios: actualização da
regulamentação financeira (alt.
Regulamento (CE, Euratom) nº
1150/2000)

BUDG (F) 10.07.03 C5-0326/03

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Cidadania europeia activa (participação
cívica): promoção, programa de acção

CULT (P) 08.07.03 C5-0321/03

IIVARI
(PSE)

Cultura: apoio a organismos activos no
plano europeu, programa de acção

CULT (F) 08.07.03 C5-0262/03

PACK
(PPE-DE)

Educação e formação: apoio a
organismos activos no plano europeu,
programa de acção

CULT (F) 08.07.03 C5-0255/03

PRETS
(PSE)

Juventude europeia: apoio a organizações
não governamentais, programa de acção

CULT (F) 08.07.03 C5-0257/03

WIJKMAN
(PPE-DE)

Projecto de Tratado que institui a
Constituição Europeia e parecer do PE
sobre a convocação da CIG

DEVE (P) 01.07.03 C5-0340/03

SAUQUILLO
PEREZ DEL
ARCO
(PSE)

Asilo e migrações: programa de
assistência técnica e financeira a países
terceiros

DEVE (P) 09.07.03 C5-0267/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Projecto de Tratado que institui a
Constituição Europeia e parecer do PE
sobre a convocação da CIG

ECON (P) 02.07.03 C5-0340/03

BLOKLAND
(EDD)

Imposto sobre o valor acrescentado
(IVA): medidas derrogatórias,
competência de execução (modif. direct.
77/388/CEE)

ECON (F) 02.07.03 C5-0281/03

FLAUTRE
(VERTS/ALE)

Serviços de interesse geral. Livro Verde EMPL (P) 02.07.03 C5-0376/03
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Grupo
PSE

Mercado Interno: estratégia, prioridades
2003-2006. Comunicação

EMPL (P) 02.07.03 C5-0379/03

Grupo
PPE-DE

Comité da Protecção Social EMPL (F) 02.07.03 C5-0317/03

JACKSON
(PPE-DE)

Projecto de Tratado que institui a
Constituição Europeia e parecer do PE
sobre a convocação da CIG

ENVI (P) 08.07.03 C5-0340/03

MUSSA
(UEN)

Saúde pública: despistagem do cancro,
recomendações aos Estados-Membros

ENVI (F) 08.07.03 C5-0322/03

DYBKJÆR
(ELDR)

Projecto de Tratado que institui a
Constituição Europeia e parecer do PE
sobre a convocação da CIG

FEMM (P) 09.07.03 C5-0340/03

GRÖNER
(PSE)

Orçamento 2004: outras secções FEMM (P) 10.07.03

Grupo
ELDR

Imigração e emprego: integração dos
imigrantes. Comunicação

FEMM (P) 10.07.03 C5-0382/03

Grupo
VERTS/ALE

Cooperação judiciária: poder paternal e
protecção de menores, Convenção de
Haia de 1996

FEMM (P) 10.07.03 C5-0302/03

Grupo
PSE

Comité da Protecção Social FEMM (P) 10.07.03 C5-0317/03

Grupo
PPE-DE

Igualdade entre homens e mulheres:
apoio a organizações que operam ao nível
europeu, programa

FEMM (F) 10.07.03 C5-0261/03

Grupo
VERTS/ALE

Melhoria dos pareceres científicos e
técnicos para a gestão da pesca
comunitária

ITRE (P) 10.07.03 C5-0241/03

Grupo
PPE-DE

Resíduos: prevenção quantitativa e
qualitativa e reciclagem. Comunicação

ITRE (P) 10.07.03 C5-0385/03

Grupo
PPE-DE

Indústria extractiva: gestão dos resíduos ITRE (P) 10.07.03 C5-0256/03

Grupo
PSE

Projecto de Tratado que institui a
Constituição Europeia e parecer do PE
sobre a convocação da CIG

ITRE (P) 10.07.03 C5-0340/03
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READ
(PSE)

Redes telemáticas: programa IDABC,
prestação de serviços a administrações,
empresas

ITRE (F) 10.07.03 C5-0310/03

GARGANI
(PPE-DE)

Projecto de acordo interinstitucional
"Legislar melhor"

JURI (P) 07.07.03

GEBHARDT
(PSE)

Cooperação judiciária: poder paternal e
protecção de menores, Convenção de
Haia de 1996

JURI (P) 07.07.03 C5-0302/03

GHILARDOTTI
(PSE)

aplicação dos regimes de segurança
social aos trabalhadores assalariados e
aos membros da sua família

JURI (P) 07.07.03 C5-0290/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Governança europeia: reforçar a cultura
de consulta e diálogo na União.

JURI (P) 07.07.03 C5-0200/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Governança europeia: enquadramento das
agências europeias de regulamentação.
Comunicação

JURI (P) 07.07.03 C5-0203/03

FERRI
(PPE-DE)

Convenção de Atenas - transporte de
passageiros

JURI (F) 07.07.03 C5-0356/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Alargamento: países que vão aderir à
União em 1 de Maio de 2004,
recrutamento de funcionários

JURI (F) 07.07.03 C5-0287/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Pedido de defesa da imunidade do
Deputado Cappato

JURI (F) 07.07.03

GARGANI
(PPE-DE)

Saúde no trabalho: protecção dos
trabalhadores contra os agentes
cancerígenos (Direct. 89/391/CEE).
Codificação

JURI (F) 08.07.03 C5-0053/99

Grupo
ELDR

Fundo de Coesão. Codificação JURI (F) 07.07.03 C5-0291/03

OREJA
(PPE-DE)

Transportes marítimos: segurança dos
navios e das instalações portuárias

LIBE (P) 09.07.03 C5-0218/03

PACIOTTI
(PSE)

Projecto de Tratado que institui a
Constituição Europeia e parecer do PE
sobre a convocação da CIG

LIBE (P) 09.07.03 C5-0340/03
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RÜHLE
(VERTS/ALE)

Educação e formação: apoio a
organismos activos no plano europeu,
programa de acção

LIBE (P) 09.07.03 C5-0255/03

DEPREZ
(PPE-DE)

Livre circulação de pessoas: painéis de
sinalização nos pontos de passagem das
fronteiras externas. Iniciativa Grécia

LIBE (F) 09.07.03 C5-0253/03

HERMANGE
(PPE-DE)

Cooperação judiciária: poder paternal e
protecção de menores, Convenção de
Haia de 1996

LIBE (F) 09.07.03 C5-0302/03

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM
(PPE-DE)

Luta contra a droga: repressão pelas
autoridades aduaneiras do tráfico ilícito
no alto mar

LIBE (F) 09.07.03 C5-0249/03

ROURE
(PSE)

Imigração: criação de uma rede de
oficiais de ligação. Iniciativa Grécia

LIBE (F) 09.07.03 C5-0260/03

SOUCHET
(NI)

Recuperação da unidade populacional de
pescada do Norte

PECH (F) 09.07.03 C5-0314/03

STEVENSON
(PPE-DE)

Gestão da pesca: controlos no Atlântico
Nordeste CPANE, cooperação
multilateral (mod. regul.)

PECH (F) 09.07.03 C5-0284/03

GEMELLI
(PPE-DE)

Projecto de Tratado que institui a
Constituição Europeia e parecer do PE
sobre a convocação da CIG

PETI (P) 09.07.03 C5-0340/03

van DAM
(EDD)

Projecto de Tratado que institui a
Constituição Europeia e parecer do PE
sobre a convocação da CIG

RETT (P) 08.07.03 C5-0340/03

PEX
(PPE-DE)

Segurança marítima, prevenção da
poluição por navios: sanções penais pelo
crime de poluição

RETT (F) 07.07.03 C5-0076/03

CAVERI
(ELDR)

Segurança rodoviária: veículos a motor,
dispositivos e sistemas de limitação da
velocidade (mod. direct. 92/24/CEE)

RETT (F) 08.07.03 C5-0272/03

CAVERI
(ELDR)

Cintos de segurança e sistemas de
retenção dos veículos a motor

RETT (F) 08.07.03 C5-0282/03

CAVERI
(ELDR)

Bancos e apoios de cabeça dos veículos a
motor

RETT (F) 08.07.03 C5-0283/03

CAVERI
(ELDR)

Fixações dos cintos de segurança RETT (F) 08.07.03 C5-0286/03
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ACTOS OFICIAIS
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
evolução das despesas do FEOGA-Garantia Sistema de alerta nº
3/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 541
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
evolução das despesas do FEOGA-Garantia Sistema de alerta nº
4/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 542
final

Documento de trabalho dos serviços da Comissão: Possíveis abusos
dos direitos de marca na UE no contexto do esgotamento comunitário

JURI SEC (03) 575
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social Europeu sobre a implementação da
Directiva 98/84/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de
Novembro 1998 relativa à protecção jurídica dos serviços que se
baseiem ou consistam num acesso condicional

CULT
ECON
JURI

COM (03) 198
final

Comunicação da Comissão ao Conselho relativa à nomeação da
Capital Europeia da Cultura 2006

CULT COM (03) 210
final

Comunicação da Comissão ao Conselho: Estado de avanço das
negociações sobre o projecto internacional ITER de investigação no
domínio da energia de fusão nuclear

ENVI
ITRE

COM (03) 215
final

 Painel de avaliação dos auxílios estatais - Primavera de 2003 -
Actualização

ITRE
ECON

COM (03) 225
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
aplicação do Regulamento (CE) nº 814/2000 do Conselho relativo às
acções de informação no domínio da política agrícola comum

CULT
AGRI

COM (03) 235
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
reforçar a aplicação das directivas da Nova Abordagem

ECON
JURI
ITRE

COM (03) 240
final
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Relatório da Comissão à Autoridade Orçamental sobre a situação, em
30 de Junho de 2002, das garantias cobertas pelo Orçamento Geral

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (03) 249
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a
aplicação da legislação comunitária Directiva 75/442/CEE relativa
aos resíduos, Directiva 91/689/CEE relativa aos resíduos perigosos,
Directiva 75/439/CEE relativa aos óleos usados, Directiva
86/278/CEE relativa às lamas de depuração e Directiva 94/62/CE
relativa a embalagens e resíduos de embalagens no período de 1998-
2000

ITRE
ENVI

COM (03) 250
final

Comunicação da Comissão o Conselho e ao Parlamento Europeu: a
aplicação da legislação, a governação  o comércio no sector florestal
(LEGT) proposta de um plano de acção da UE

DEVE
ENVI
ITRE

COM (03) 251
final

Proposta de decisão do Conselho relativa à assinatura de um acordo
sobre um programa multilateral nuclear e ambiental na Federação da
Rússia e do seu protocolo relativo a queixas, acções judiciais e
indemnizações; Proposta de decisão do Conselho que aprova a
conclusão de um acordo sobre um programa multilateral nuclear e
ambiental na Federação da Rússia e do seu protocolo relativo a
queixas, acções judiciais e indemnizações

COM (03) 255
final

Relatório da Comissão ao Conselho: Apresentado com base na
Acção Comum relativa às novas drogas sintéticas (97/396/JAI) no
que respeita à TMA-2; Apresentado com base na Acção Comum
relativa às novas drogas sintéticas (97/396/JAI) no que respeita à 2C-
I; Apresentado com base na Acção Comum relativa às novas drogas
sintéticas (97/396/JAI) no que respeita à 2C-T-2; Apresentado com
base na Acção Comum relativa às novas drogas sintéticas
(97/396/JAI) no que respeita à 2C-T-7

LIBE COM (03) 258
final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y
al Banco CENTRAL Europeo: aplicación a los servicios financieros
de los apartados 4, 5 y 6 del artículo 3 de la directiva sobre comercio
electrónico

CULT
JURI

COM (03) 259
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Conselho Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
reforçar a dimensão social da estratégia de Lisboa: racionalizar a
coordenação aberta no domínio da protecção social

ECON
ENVI
EMPL

COM (03) 261
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre o desenvolvimento da política energética na União Europeia
alargada e seus países vizinhos e parceiros

AFET
ENVI
JURI
ITRE

COM (03) 262
final
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Comunicação da Comissão sobre as relações entre a UE e o Canadá ITRE
AFET

COM (03) 266
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões Para
uma parceria mundial na Sociedade da Informação: Perspectivas da
UE no contexto da Cimeira Mundial das Nações Unidas sobre a
Sociedade da Informação (WSIS)

CULT
ITRE

COM (03) 271
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Proposta de actos de base para as subvenções que entram
actualmente no âmbito da autonomia administrativa da Comissão
(parte A do orçamento) ou no âmbito de aplicação das suas
prerrogativas institucionais: documento de introdução geral

AFCO
AFET
CONT
DEVE
ITRE
LIBE

FEMM
CULT
BUDG

COM (03) 274
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Os Balcãs Ocidentais e a Integração Europeia

ITRE
AFET

COM (03) 285
final

Comunicação da Comissão ao  Parlamento Europeu, ao Conselho e
ao Comité Económico e Social Europeu: Fundação Europeia para a
Formação

BUDG
EMPL

COM (03) 287
final

Proposta alterada de decisão do Conselho relativa à assinatura de um
acordo sobre um programa multilateral nuclear e ambiental na
Federação da Rússia e do seu protocolo relativo a queixas, acções
judiciais e indemnizações; proposta alterada de decisão do Conselho
que aprova a conclusão, pela Comissão, em nome da Comunidade
Europeia da Energia Atómica, de um acordo sobre um programa
multilateral nuclear e ambiental na Federação da Rússia e do seu
protocolo relativo a queixas, acções judiciais e

ENVI
ITRE

COM (03) 289
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
actualização semestral do painel de avaliação para exame dos
progressos realizados na criação de um espaço "de liberdade, de
segurança e de justiça" na União Europeia  (primeiro semestre de
2003)

JURI
LIBE

COM (03) 291
final
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Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Conferir um novo impulso às acções empreendidas pela UE, em
cooperação com os parceiros mediterrânicos, em matéria de direitos
humanos e democratização - Orientações estratégicas

FEMM
AFET

COM (03) 294
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Política integrada de produtos

ITRE
ENVI

COM (03) 302
final

Relatório da Comissão ao Conselho ao Parlamento Europeu:
Aplicação, a título experimental, de uma taxa reduzida de IVA a
determinados serviços com grande intensidade de factor trabalho

EMPL
ECON

COM (03) 309
final

Comunicação da Comissão: Programa de Acção Europeu - Reduzir
para metade o número de vítimas da estrada na União Europeia até
2010: uma responsabilidade de todos

ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (03) 311
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
revisão intercalar da agenda de política social

FEMM
EMPL

COM (03) 312
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
relativo à segurança dos serviços aos consumidores

ECON
ITRE
JURI
RETT
ENVI

COM (03) 313
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Promoção do
desenvolvimento económico da parte setentrional de Chipre e da sua
aproximação à União

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 325
final

Relatório da Comissão: Relatório geral sobre a assistência de pré-
adesão (PHARE - ISPA - SAPARD) em 2001

BUDG
ENVI
ITRE
RETT
AFET

COM (03) 329
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
aplicação e a eficácia da Directiva AIA (Directiva 85/337/CEE
alterada pela Directiva 97/11/CE) - O sucesso da aplicação da
Directiva AIA pelos Estados membros

ITRE
JURI
RETT
ENVI

COM (03) 334
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social Europeu: Uma estratégia europeia de
ambiente e saúde

ITRE
ENVI

COM (03) 338
final

Documento de trabalho da Comissão: O segundo plano de acção para
a dimensão setentrional, 2004-2006

TOUT
AFET

COM (03) 343
final
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omunicação da Comissão: cumprimento das regras da política
comum da pesca -"plano de trabalho e painel de avaliação do
cumprimento"

PECH COM (03) 344
final

Relatório da Comissão: Quarto relatório da Comissão sobre o
funcionamento do sistema de controlo dos recursos próprios
tradicionais (2000-2002) - (N.º 5 do artigo 18.º do Regulamento [CE,
EURATOM] n. 1150/2000 do Conselho, de 22 de Maio de 2000)

CONT
BUDG

COM (03) 345
final

26. relatório anual de actividades Comité Consultivo para a
segurança, higiene e protecção da sáude no local de trabalho 2001

ENVI
EMPL

COM (03) 346
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões Rumo
à Produção Sustentável - Progressos realizados na aplicação da
Directiva 96/61/CE do Conselho relativa à prevenção e controlo
integrados da poluição

ITRE
ENVI

COM (03) 354
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
Relatório sobre a situação da agricultura portuguesa

AGRI COM (03) 359
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento europeu
sobre o desenvolvimento de uma rede euro-mediterrânica de
transportes

AFET
ITRE
RETT

COM (03) 376
final
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

63/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a decisão de transferir para o Governo
Central todas as receitas aduaneiras, tomada pelo Conselho de Segurança Nacional da

Administração Transitória Afegã
Bruxelas, 3 de Junho de 2003

A União Europeia congratula-se com a decisão, tomada na terça-feira, 20 de Maio, pelo Conselho de
Segurança Nacional da Administração Transitória Afegã, no sentido de solicitar a todos os Governadores que
transfiram para o Governo Central todas as receitas aduaneiras, assegurando que todas as suas actividades se
processem no respeito pela lei e estejam  em conformidade com as políticas do Governo Central.

A União considera que estas exigências estão em sintonia com o espírito do Acordo de Bona e podem
desempenhar um papel crucial no processo de reconstrução da Nação Afegã, bem como na consolidação dos
recursos financeiros e da autoridade política do  Governo Central em todo o país.  A União felicita o
Presidente Kazai por esta iniciativa e congratula-se com o sentido da responsabilidade demonstrado pelos
dirigentes políticos afegãos que a apoiaram.

A União Europeia apoia inteiramente a Administração Transitória Afegã (ATA) nas medidas que serão ainda
necessárias para assegurar a rápida e integral implementação desta decisão.  Em particular, a União apoia a
ATA na acção legítima empreendida para exercer um controlo completo da cobrança das receitas aduaneiras
nacionais.
 A União insta todos os intervenientes a respeitarem esta decisão, a fim de garantir que o processo de
construção da Nação prossiga sem sobressaltos.

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.

_______________
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64/03

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
antes da greve geral no Zimbabué

Bruxelas, 3 de Junho de 2003

A União Europeia tem vindo a seguir atentamente a situação no Zimbabué, manifestando a
preocupação que lhe inspira a evolução negativa observada no domínio da democracia e dos direitos
humanos nesse país.

A UE regista que o dirigente do Movimento para a Mudança Democrática (MDC),
Morgan Tsvangirai, lançou um apelo para a realização de uma greve geral de cinco dias e de marchas
pacíficas de protesto em todo o país.

Fiel ao princípio do diálogo, a UE pede insistentemente ao governo e à oposição que optem por esse
processo altamente democrático.

Por conseguinte, a UE insta o MDC e a sociedade civil a velar por que as manifestações se processem
efectivamente de maneira pacífica. Pede igualmente ao governo do Zimbabué que se abstenha de toda
e qualquer violência e respeite o direito dos cidadãos a manifestarem-se e a exprimirem as suas
opiniões pacificamente. Não se deve em caso algum voltar a fazer excessivo uso da força, como
aconteceu durante a greve geral de 18 e 19 de Março.

Assim sendo, a UE volta a encorajar os partidos políticos a retomarem o diálogo e reafirma o seu
apego aos direitos humanos e à liberdade de expressão, de associação e de reunião no Zimbabué.

Os países candidatos à adesão Chipre, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia,
e República Checa, os países associados, Bulgária e Roménia e os países da EFTA Islândia,
Liechtenstein e Noruega, membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem a presente declaração.

_______________

65/03

Declaração da Presidência sobre Cuba, em nome da União Europeia

Bruxelas, 5 de Junho de 2003

Na sequência das medidas deploráveis tomadas recentemente pelas autoridades cubanas, destinadas
não só a violar as liberdades fundamentais em Cuba mas também a privar os civis do direito do
Homem por excelência, ou seja do direito à vida, a UE lamenta que as autoridades cubanas tenham
posto termo à moratória de facto sobre a pena de morte e deseja informar a comunidade internacional
que, em 5 de Junho, efectuou a seguinte diligência junto das autoridades cubanas:

"A UE, profundamente preocupada com a persistência das violações flagrantes dos direitos do homem
e das liberdades fundamentais de elementos da oposição cubana, bem como de jornalistas
independentes, privados da sua liberdade por terem expresso livremente as suas opiniões, convida uma
vez mais as autoridades cubanas a libertarem imediatamente todos os presos políticos.



INFORMAÇÕES GERAIS62

Boletim 01.09.2003 - PT - PE 332.927

Na expectativa de uma resposta favorável por parte das autoridades cubanas, a UE, preocupada com o
aumento das informações segundo as quais prisioneiros com graves problemas de saúde são detidos em más
condições, faz um apelo às autoridades cubanas para procederem de forma a que os prisioneiros não sofram
entretanto de forma inútil e não sejam submetidos a tratamentos desumanos."

Além disso, no que diz respeito à situação que actualmente se verifica em Cuba, a UE decidiu por
unanimidade:
� restringir as visitas governamentais de alto nível efectuadas no âmbito bilateral;
� reduzir a importância da participação dos Estados-Membros nas manifestações culturais;
� convidar dissidentes cubanos para as cerimónias organizadas por ocasião das celebrações dos dias

nacionais;
� proceder à reavaliação da posição comum da UE.

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

_______________

66/03

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

Bruxelas, 5 de Junho de 2003

A UE felicita o governo e a oposição da Venezuela pela assinatura de um acordo político, em 29 de Maio. A
UE saúda também o precioso contributo do Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, do
Centro Carter e do PNUD, tendo em vista facilitar o processo de mediação entre o governo e os
representantes da oposição que tem estado a decorrer desde há sete meses. A UE apela a todas as Partes para
que dêem seguimento ao processo no mais curto prazo, ou seja, que reinstaurem o colégio eleitoral,
actualizem os cadernos eleitorais e efectuem os restantes preparativos previstos no acordo. A UE está pronta
para dar apoio à implementação do acordo e para prestar assistência técnica à preparação de qualquer tipo de
consulta eleitoral.

A UE espera que este último acordo constitua uma etapa significativa e uma base sólida para o processo de
resolução da crise política na Venezuela, dentro do quadro constitucional, e no respeito pelo Estado de
direito e pelos princípios democráticos.

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.

_______________
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67/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a expulsão de 18
requerentes de asilo tibetanos do Nepal para a China

Bruxelas, 13 de Junho de 2003

A UE está extremamente preocupada com a recente decisão do Governo de Sua Majestade o Rei do
Nepal de expulsar 18 requerentes de asilo tibetanos de Kathmandu para a China. Esta ordem de
expulsão pronunciada contra um grupo de requerentes de asilo de que fazem parte oito menores, tendo
o ACNUR sido impedido de ter acesso às pessoas em causa, viola claramente os princípios
humanitários e é contrária ao direito internacional.

A UE lamenta que o Governo de Sua Majestade tenha ignorado, sem dar qualquer explicação ou
justificação pelas duras medidas a que sujeitou este grupo, os repetidos apelos das Missões da UE em
Kathmandu no sentido de que os requerentes de asilo fossem postos em liberdade e tratados de acordo
com a prática estabelecida, em colaboração com o ACNUR.

O respeito das normas internacionais e dos direitos humanos é um dos pilares fundamentais da
cooperação entre a UE e o Nepal, tal como em relação a todos os parceiros da UE em matéria de
cooperação para o desenvolvimento.

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 �, a
Islândia, o Liechtenstein e a Noruega � países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu,
subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________

68/03

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a Libéria

Bruxelas, 13 de Junho de 2003

A União Europeia está profundamente preocupada com a recente intensificação dos combates e da
violência na Libéria e com a agravação dos sofrimentos infligidos à população do país. A União
Europeia apela a todas as partes em conflito para que ponham imediatamente termo a todas as
hostilidades, respeitem o direito humanitário internacional, assegurem a protecção das iniciativas
humanitárias e permitam o acesso da ajuda humanitária aos territórios sob seu controlo.

A União Europeia condena todas as tentativas dos grupos armados rebeldes de tomar o poder pela
força na Libéria. Apela também a todas as partes em conflito para que cessem imediatamente as
hostilidades e procurem uma solução negociada para a crise liberiana. A União Europeia recorda aos
Estados vizinhos as obrigações as suas obrigações por força da Resolução 1478 (2003) do Conselho de
Segurança das Nações Unidas.



INFORMAÇÕES GERAIS64

Boletim 01.09.2003 - PT - PE 332.927

A União Europeia apoia plenamente as conversações de paz em curso actualmente no Gana sob a égide da
CEDEAO, no seguimento das conclusões do Grupo de Contacto internacional para a Libéria. A União
Europeia insta todas as partes liberianas interessadas a que aproveitem esta ocasião de paz, reconciliação e
reforma democrática na Libéria. A União Europeia continua empenhada em apoiar um quadro global para a
paz em resultado deste diálogo, nomeadamente por intermédio do representante especial da Presidência para
os países da União do Rio Mano, Hans Dahlgren.

A União Europeia reafirma que apoia resolutamente o Tribunal Especial para a Serra Leoa na sua missão
essencial, de traduzir em justiça os principais responsáveis das graves violações do direito humanitário
internacional na Serra Leoa. A União Europeia considera que o facto de ter sido formulada a acusação de
Charles Taylor não deverá ser um entrave aos esforços de paz em curso no Gana. A União Europeia insta o
Presidente Charles Taylor a cooperar com o Tribunal Especial.

Os países aderentes Eslovénia, Estónia, Chipre, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República
Eslovaca e República Checa, os países associados Bulgária, Roménia e Turquia, bem como a Islândia, o
Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA membros do Espaço Económico Europeia, subscrevem esta
declaração.

_______________

69/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Guiné-Bissau

Bruxelas, 18 de Junho de 2003

A União Europeia atribui grande importância ao respeito pelos princípios da democracia, do Estado de
direito e da boa governação, que considera essenciais para o desenvolvimento político e económico da
Guiné-Bissau. A União está seriamente preocupada com a crescente desestabilização deste país nos domínios
político, social e económico.

A União Europeia manifesta a sua preocupação perante o enfraquecimento do Estado de direito e da
independência dos tribunais, a diminuição da separação entre os poderes executivo, judicial e legislativo, os
atentados à liberdade de expressão e de acesso à informação, bem como perante a falta de transparência e a
ausência de boa governação no sector orçamental. Neste contexto, a UE espera que o problema da não
promulgação da nova Constituição possa ser abordado e resolvido com a urgência indispensável para que o
país se dote de um quadro institucional e jurídico acima de qualquer contestação.

A UE manifesta também a sua preocupação com os casos de prisão sem julgamento de figuras da oposição e
da sociedade civil, antigos ministros e militares, e apela às autoridades da Guiné-Bissau para que respeitem
plenamente o primado do direito e a independência dos tribunais. A UE espera que seja possível encontrar de
imediato uma solução para o problema da eleição do Supremo Tribunal e considera encorajadora a recente
decisão judicial no sentido de autorizar a Rádio Bombolom, uma estação de rádio independente, a retomar as
suas emissões, apelando às autoridades guineenses para que garantam aos meios de comunicação
independentes um funcionamento sem interferências.
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A UE está preocupada com o facto de a Guiné-Bissau se encontrar privada de uma Assembleia
Nacional eleita e em funcionamento desde Novembro de 2002. Face a esta situação, sublinha a
importância de que se revestem as eleições legislativas previstas para 6 de Julho de 2003 e apela às
autoridades da Guiné-Bissau no sentido de tomarem todas as medidas necessárias para que decorram
de forma democrática, de acordo com os procedimentos jurídicos internacionalmente reconhecidos. A
este respeito, a União Europeia recorda que, para a realização de eleições democráticas, é
indispensável que estejam reunidas as seguintes condições:

a) Respeito pela Constituição, lei eleitoral e normas internacionais, sobretudo direitos e
liberdades fundamentais,

b) Liberdade para os candidatos dos partidos políticos ou alianças se organizarem, reunirem e
expressarem publicamente as suas opiniões,

c) Acesso de todos os candidatos, partidos políticos ou alianças aos meios de comunicação
estatais (rádio, televisão e imprensa), bem como garantia de uma liberdade de imprensa
efectiva e generalizada, incluindo a liberdade das estações de rádio privadas,

d) Abstenção de utilização abusiva dos bens e recursos do Estado a favor de alguns partidos
políticos,

e) Inexistência de ameaças, prisões ou procedimentos ilegais contra candidatos, partidos
políticos ou membros de um partido da oposição,

f) Imparcialidade das autoridades responsáveis pela gestão do processo eleitoral, em especial as
que tenham a seu cargo o registo dos eleitores, dos candidatos, dos partidos políticos e das
alianças eleitorais.

A União Europeia apela às autoridades da Guiné-Bissau para que façam seus estes princípios e
manifesta a sua disposição para cooperar na sua aplicação, ao mesmo tempo que pondera a sua
disponibilidade para considerar a possibilidade de prestar assistência nas próximas eleições
legislativas, desde que sejam respeitados os princípios acima enunciados.

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

_______________

70/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação dos meios de comunicação social na Bielorrússia

Bruxelas, 25 de Junho de 2003

A UE está a seguir com grande preocupação o deteriorar da situação dos meios de comunicação social
na Bielorrússia e manifesta-se apreensiva pelo facto de, em 28 de Maio de 2003, ter sido ordenada a
suspensão do jornal independente "Belaruskaya Delovaya Gazeta" e da publicação "BDG � apenas
para uso interno". A UE está também preocupada com determinadas disposições previstas no projecto
de lei da imprensa e com o constante assédio de que são alvo os jornais e os jornalistas independentes
e da oposição.
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A UE quer que a Bielorrússia ocupe o lugar que lhe cabe na Europa, como país dotado de instituições
democráticas que funcionam e de uma próspera economia de mercado. Vê-se porém obrigada, perante as
recentes ocorrências, a manifestar a sua decepção pelas restrições acima mencionadas, e salienta que a
liberdade de imprensa e a liberdade de expressão constituem elementos essenciais num país que deseja
ocupar o seu lugar entre as nações europeias. O melhoramento da situação dos meios de comunicação social
representará um importante passo em frente no que respeita às relações entre a UE e a Bielorrússia.

A UE insta a Bielorrússia a intensificar os seus esforços no sentido de melhorar a situação dos meios de
comunicação social no país, assegurando para tal a entrada em vigor de um projecto de lei da imprensa que
tenha merecido uma avaliação positiva por parte dos peritos da OSCE e do CE. Insta ainda a Bielorrússia a
tomar imediatamente as medidas necessárias para pôr termo à suspensão temporária do jornal "Belaruskaya
Delovaya Gazeta" e da publicação "BDG � apenas para uso interno", bem como a abster-se de impor novas
restrições aos meios de comunicação ou jornalistas independentes do país.

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 a
Islândia, o Liechtenstein e a Noruega � países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu �
subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________

71/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, a respeito da declaração
dos países aderentes, Chipre, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia,

República Checa e República Eslovaca,
dos países associados, Bulgária e Roménia,

bem como dos países da EFTA, membros do Espaço Económico Europeu,
sobre a Posição Comum da UE relativa ao Tribunal Penal Internacional

Bruxelas, 23 de Junho de 2003

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 os países da EFTA,
membros do Espaço Económico Europeu, declaram que subscrevem os objectivos da Posição
Comum 2003/444/PESC, relativa ao Tribunal Penal Internacional, definida pelo Conselho (Assuntos Gerais
e Relações Externas) em 16 de Junho de 2003 com base no artigo 15.º do Tratado da União Europeia. Mais
declaram que assegurarão a conformidade das suas políticas nacionais com a referida Posição Comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________
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73/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as violações do acordo de cessar-fogo na Somália

Bruxelas, 23 de Junho de 2003

A UE � que apoiou com determinação o Processo de Paz na Somália por meios financeiros e políticos
� considera animadores os progressos realizados na Conferência de Reconciliação de Mbagathi e
reconhece que se chegou agora à fase crucial de adopção de uma nova Carta transitória e de eleição de
uma nova assembleia e um novo governo transitórios.

A UE manifesta o seu profundo reconhecimento pelo importante papel desempenhado pelo Enviado
Especial B. Kiplagat e pelo Governo do Quénia, que acolheu e promoveu politicamente as
negociações de paz em Nairobi.

A UE reitera o seu apoio ao processo de paz patrocinado pela IGAD e insta todos os dirigentes
políticos e militares, bem como as autoridades tradicionais e religiosas e os representantes da
sociedade civil, a redobrarem esforços no sentido de encontrarem soluções de compromisso justas e
equilibradas para as questões pendentes e chegarem a um acordo de paz abrangente durante esta fase
final da conferência.

A UE insta os dirigentes políticos e militares que ainda se encontram na Somália a juntarem-se sem
demora aos que se encontram em Mbagathi.

A UE condena com veemência as repetidas violações da declaração de cessação das hostilidades
de 27 de Outubro de 2002, em particular, os recentes combates na região do Médio Chebeli e de
Mogadíscio, e apela a que se ponha cobro às hostilidades de forma imediata e duradoura. A UE
manifesta uma vez mais a sua disponibilidade para contemplar medidas apropriadas, incluindo sanções
inteligentes, contra indivíduos e grupos que prejudiquem o processo de paz. A UE regista o teor do
recente relatório do painel de peritos da ONU e insta todos os países a observarem estritamente o
embargo sobre o armamento decretado pelas Nações Unidas em relação à Somália.

A UE convida os Ministros dos países da linha da frente da IGAD a honrarem o compromisso que
assumiram no sentido de um maior envolvimento na supervisão e apoio à Conferência de
Reconciliação.

A UE regista com agrado o relatório da Missão de Averiguação da União Africana e da IGAD na
Somália, que estuda a possibilidade de destacar observadores do cessar-fogo e avalia as condições
para a desmobilização. A UE aguarda com expectativa a oportunidade de debater com a UA, com a
IGAD e com outras partes interessadas, em especial as Nações Unidas, propostas pormenorizadas
sobre a vigilância do cessar-fogo, a desmobilização e a reintegração dos antigos combatentes.

Em sintonia com os princípios e orientações repetidamente estabelecidos pelo Conselho de Segurança
das Nações Unidas, a UE reafirma a sua disponibilidade para apoiar um acordo de paz abrangente e
equilibrado, bem como instituições, abertas a todas as partes envolvidas, encarregadas de fazer
cumprir esse acordo durante o período transitório, designadamente nos domínios da desmobilização,
da democratização gradual e da reconciliação.
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A UE convida todas as partes interessadas a desempenhar um papel activo no apoio a este processo, cujo
êxito é um factor crucial para a estabilidade de toda a região do Corno de África e para a luta contra o
terrorismo.

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.

_______________

74/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o acordo de cessar-fogo na Libéria

Bruxelas, 23 de Junho de 2003

A União Europeia congratula-se com a assinatura � na terça-feira, dia 17 de Junho, no Gana � de um acordo
de cessar-fogo entre o Governo da Libéria e os representantes dos grupos rebeldes LURD e MODEL.

A UE insta as partes a respeitar integralmente o acordo de cessar-fogo e a cooperar construtivamente com o
mediador da CEDEAO e com os representantes dos partidos políticos liberianos e da sociedade civil, a fim
de chegarem a um acordo de paz duradouro para a Libéria. A União Europeia reafirma que apoia
energicamente os esforços envidados pela CEDEAO para encontrar uma solução pacífica para a crise
liberiana e que está decidida a apoiar um acordo de paz global para a Libéria.

A União Europeia recorda aos signatários do acordo de cessar-fogo que têm a obrigação de respeitar o direito
humanitário internacional, de fazer com que as actividades humanitárias sejam protegidas e de permitir que o
pessoal humanitário aceda ao território que controlam.

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

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

PLENÁRIA
16 E 17 DE JULHO 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 16 e 17 de Julho de 2003 contou com a participação de Rocco BUTIGLIONE, ministro
italiano para as políticas comunitárias, em nome da presidência em exercício do Conselho da União
Europeia, e de Tarso GENRO, titular da Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Económico e
Social da República Federativa do Brasil.
 
 1. MERCADO ÚNICO E POLÍTICA INDUSTRIAL

 
•  Política industrial

� Relator :J. SIMPSON (Interesses diversos � UK)
 
� Referência : COM(2002) 714 final � CESE 935/2003
 
� Pontos principais :

O CESE compreende que esta Comunicação é essencialmente uma perspectiva panorâmica da panóplia de
questões pertinentes. Não é, por si só, destinada a proporcionar aplicações políticas pormenorizadas. Todavia,
segundo a sequência lógica, a Comissão deve agora debruçar-se sobre as implicações políticas e adoptar
políticas proactivas para apoiar o desenvolvimento industrial. O CESE poderá, então, auxiliar a Comissão
através da sua experiência e dos seus pareceres.

O Comité está preocupado com o facto de poder ter havido uma apreciação insuficiente do impacto do
alargamento em diversos domínios.

Uma característica essencial do alargamento do Mercado Único é o facto de a dotação de infra-estruturas de
muitos dos novos Estados-Membros estar ainda muito longe dos padrões da restante União Europeia.
Recomenda-se uma avaliação das prioridades e dos mecanismos de financiamento (com um contributo
definido de fontes comunitárias) com vista a modernizar partes vitais das infra-estruturas, incluindo as redes
transeuropeias.

http://www.cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS70

Boletim 01.09.2003 - PT - PE 332.927

O valor da Comunicação da Comissão reside no facto de estabelecer um enquadramento para uma
melhor compreensão das pressões que afectam o desenvolvimento da indústria na Comunidade. A tese
central desta Comunicação, apoiada pelo CESE, é a de que os esforços combinados da própria indústria,
das associações industriais, do governo local e regional, dos governos nacionais e da Comunidade
devem reconhecer e responder à necessidade de manter e melhorar a competitividade industrial num
contexto que proporcione um futuro sustentável e viável.

O CESE congratula-se com a proposta esboçada nesta Comunicação de lançamento de uma revisão
contínua de todas as políticas comunitárias que afectam a indústria. Regozija-se com esta reorientação
positiva na elaboração de políticas e louva a intenção de utilizar métodos de avaliação com base em
análises da avaliação do impacto.
 
 Contacto: João Pereira dos Santos
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Estratégia do Mercado Interno (2003-2006)

 Relator-geral: B. CASSIDY (Empregadores � UK)
 

 –   Referência: COM(2003) 238 final � CESE 932/2003
 
 �   Pontos principais :

O CESE, embora se congratule com a Comunicação da Comissão e subscreva as recomendações nela
contidas, nota algumas omissões significativas. Em particular, não é prestada suficiente atenção à
criação de emprego. Com efeito, se bem que este documento afirme acreditar de um modo geral que o
mercado interno criará postos de trabalho, não fornece qualquer prova disso.

Por outro lado, a Comunicação da Comissão esquece praticamente os consumidores e as vantagens a
que têm direito com a realização do mercado interno.

O Comité chama ainda a atenção para o facto de que a criação do mercado interno, por si só, não
solucionará os problemas do mercado de trabalho europeu; pelo contrário, importará, adicionalmente,
tomar medidas activas a este respeito.

O CESE está consciente da constante evolução dos mercados de trabalho, do desaparecimento de
empregos em consequência da restruturação económica, das alterações na repartição internacional do
trabalho, do desenvolvimento tecnológico, etc.. Saber gerir a mudança é um desafio importante para a
Comissão Europeia, mas mais ainda para os parceiros sociais.

Ao mercado interno estão associados desafios para os sistemas sociais e respectivo desenvolvimento
futuro. Todavia, a discussão sobre a composição futura dos sistemas sociais não deverá resumir-se ao
aspecto do mercado interno e às exigências orçamentais, terá de avaliar os sistemas no seu conjunto e
tomar em consideração os respectivos objectivos.

A lentidão com que se avança no processo de Lisboa começa a preocupar � um facto que a
Comunicação não reconhece expressamente.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Não é apenas liberalizando os mercados e reforçando a concorrência que se alcançará mais bem-estar social
na União Europeia. O contributo de uma política macro-económica orientada para o crescimento e o
emprego é determinante para o êxito da concretização do mercado interno europeu.

Por último, o CESE considera estranho que entre as prioridades estratégicas do mercado interno não se
contem passos no sentido de conquistar a confiança dos cidadãos (consumidores e trabalhadores) e de
garantir que beneficiem das vantagens associadas à realização do mercado interno.

 
  Contacto: Jakob Andersen
  (Tel. : 00 32 2 546 92 58 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
 
2. RELAÇÕES EXTERNAS
•  
•  O papel da sociedade civil na política de desenvolvimento europeia

Relatora: S. FLORIO (Trabalhadores � IT)

− Referência: Parecer de iniciativa � CESE 933/2003
− Pontos principais :

Na Comunicação sobre "A política de desenvolvimento da Comunidade Europeia"1 adoptada em 26 de Abril
de 2000, a Comissão sublinhava o papel crucial da sociedade civil e afirmava que "a futura política da CE
terá como objectivo reforçar a sociedade civil e intensificar a participação dos seus actores na política de
desenvolvimento da Comunidade".  Do mesmo modo, a comunicação mais recente da Comissão intitulada
"Participação de intervenientes não estatais na política de desenvolvimento da UE"2, adoptada em 7 de
Novembro de 2003, salientava a importância de uma participação tão ampla quanto possível de todos os
sectores da sociedade como princípio fundamental da política de desenvolvimento da UE, reforçando assim o
tecido democrático da sociedade.

Tendo em conta a implicação e da enorme experiência do CESE neste domínio, o parecer de iniciativa sobre
o papel da sociedade civil na política europeia de desenvolvimento pode contribuir relevantemente para a
reflexão em curso na União Europeia.

Neste contexto, o CESE avança as seguintes recomendações :

•  obtenção de um acordo comum que defina as modalidades e os instrumentos de participação dos
intervenientes não estatais, tendo em vista a instauração de um sistema de regulamentação e legitimação
do diálogo;

•  elaboração de um inventário com base em sistemas de selecção mais amplos e mais claros para facilitar o
diálogo com os INE e a sua participação;

•  inclusão no processo de descentralização para as delegações de mecanismos que permitam verdadeiros
intercâmbios com os intervenientes não estatais dos países terceiros;

•  necessidade de acções de formação específicas para reforçar as capacidades dos INE dos países terceiros;
•  necessidade de estabelecer um fluxo de informação constante e capilar e de criar os mecanismos

necessários para assegurar a sua difusão;
•  importância do reforço dos instrumentos de combate à corrupção enquanto critério para a concessão de

fundos;

                                                     
1 COM(2000) 212 final.
2 COM (2002) 0598.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  instauração de um sistema de acompanhamento da efectiva participação dos intervenientes não estatais �
do ponto de vista qualitativo e quantitativo � nos processos de definição e avaliação das políticas de
desenvolvimento nos países que beneficiam dos fundos europeus;

•  para garantir a efectiva participação dos INE no diálogo político, as iniciativas destes intervenientes, tais
como o Fórum das Associações de Empresários ou os Comités Sindicais no âmbito do Euromed e das
relações UE-Mercosul, deverão contar com o apoio da Comissão;

•  para evitar contradições entre as políticas da UE e as dos diversos Estados-Membros, é necessária uma
acção da União Europeia no sentido de definir critérios gerais iguais para todos os Estados-Membros;

•  importância do reforço do papel das mulheres nas políticas de cooperação e da afirmação dos seus
direitos nos processos de desenvolvimento;

•  conveniência em que o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização Internacional
do Trabalho contribuam, juntamente com as demais instituições europeias, para o reforço e valorização
dos parceiros sociais e das organizações da sociedade civil nos países em desenvolvimento;

•  aumento dos fundos comunitários destinados aos INE dos países em vias de desenvolvimento.

Contacto: Susanna Baizou
(Tel.: 00 32 2 546 98 45  – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int)

•  Relações entre a União Europeia e a China

Relator: T. ETTY (Trabalhadores � NL)
Co-relator: DIMITRIADIS (Empregadores � EL)

Referência:  Parecer de iniciativa � CESE 934/2003

Pontos principais :

O CESE considera que o êxito da transição da China para a economia de mercado exige reformas
políticas profundas. Este tema deverá constar da ordem do dia de futuros contactos entre a UE e a
China, incluindo os que têm como interlocutores o CESE e o Conselho Económico e Social da China
(CESC).

O Comité concorda com os esforços da China para formar legisladores e magistrados envolvidos na
aplicação pela China das regras da OMC aos diversos níveis relevantes.

Quanto à aplicação destas regras, o Comité recomenda que a Comissão coopere de perto com a
Câmara de Comércio da UE na China.

A participação efectiva e plena da sociedade civil organizada afigura-se altamente desejável para fazer
frente aos aspectos negativos da transição. A Comissão Europeia tem consciência do papel essencial
que as ONG podem desempenhar. Infelizmente, até hoje, tem sido dada pouca atenção ao papel dos
grupos de interesses sociais e económicos livre e independentes.

Relativamente às ONG, o CESE propõe-se trabalhar, em colaboração estreita com o CESC, para
tornar mais transparente e inequívoca a regulamentação respeitante às ONG estrangeiras.

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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A China, como membro destacado da Organização Internacional do Trabalho, deveria ratificar e pôr em
prática todas as oito Convenções fundamentais da OIT em matéria de direitos humanos e, igualmente, retirar
a sua reserva ao nº 1, alínea a), do artigo 8º da Convenção Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais
e Culturais.

No diálogo sobre direitos humanos que mantém com a China, a Comissão Europeia deveria estar ainda mais
atenta à violação persistente por este país dos direitos de organização e negociação colectiva e destacar a
importância do envolvimento pleno de grupos de interesses económicos e sociais livres e independentes no
processo de transição para uma economia de mercado.

A UE deveria apoiar e incentivar o diálogo entre a sociedade civil organizada e os grupos de interesses
económicos e sociais da China e da UE.

O Comité Económico e Social Europeu acompanhará de perto o desenvolvimento dos direitos políticos,
cívicos, económicos, sociais e culturais, em Hong Kong e Macau, nas condições de "um país, dois sistemas".
Indica as Directrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais como referência para as actividades das
sociedades sediadas em Hong Kong e dos seus sub-empreiteiros na China continental. A delegação do CESE
que se deslocou a Hong Kong e Macau concluiu que as relações entre a UE e Hong Kong e entre a UE e
Macau continuaram a ser excelentes após a transferência de soberania, mas necessitam agora de ser melhor
estruturadas.

O CESE pretende encorajar acções de cooperação para o desenvolvimento em matéria de melhoria das
condições de vida e da justiça social, emprego e segurança social, e apoio à formação empresarial.

Está de acordo em que a EU continue a incentivar a transferência de saber-fazer, tecnologia e experiências de
política.

Na opinião do Comité, para beneficiar plenamente da liberalização do comércio e do investimento, a
economia chinesa necessita de uma reestruturação profunda.

Os programas da Comissão Europeia destinados à China deveriam dar mais relevo à importância que aquela
instituição atribui à governação, à sociedade civil, aos direitos humanos e ao desenvolvimento sustentável e
integrar uma agenda especificamente dirigida às mulheres para a redução da pobreza.

O CESE e o Conselho Económico e Social da China decidiram iniciar um processo de consulta regular,
diálogo e estudo sobre questões económicas e sociais, direitos humanos e respeito do direito. As futuras
visitas do CESE à China deveriam servir não só para reforçar os contactos com o Conselho Económico e
Social da China, mas também para renovar e alargar os contactos com a comunidade das ONG.

Contacto: Michael Wells
 (Tel.: 00 32 2 546 82 83 – e-mail: michael.wells@esc.eu.int

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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•  Preparação da 5ª Conferência Ministerial da OMC
Relator : B. VEVER (Empregadores � FR)

− Referência: Parecer de iniciativa � CESE 940/2003
–   Pontos principais:

A 5ª Conferência Ministerial da OMC terá lugar de 10 a 14 de Setembro de 2003 em Cancum, no
México, a meio caminho da execução da agenda de Doha para o desenvolvimento (ADD). Irá
desempenhar um papel decisivo para concluir as negociações até ao fim de 2004. O êxito desta
Conferência é particularmente necessário nas circunstâncias actuais para normalizar o crescimento
económico internacional em retracção desde Doha, recuperar a confiança dos investidores, afectada
pela crise bolsista e financeira persistente, e melhorar o clima geral caracterizado pelas preocupações
de segurança internacional e de luta contra o terrorismo.

Apesar da proximidade da Conferência, o Comité constata que as posições se mantêm divididas.

Para que a Conferência de Cancum venha dar um impulso decisivo às negociações, terá que se chegar,
no entender do Comité, a um equilíbrio universal e dinâmico no acesso aos mercados � coadjuvado por
análises de impacto e testes de proporcionalidade.

O Comité acentua igualmente a importância de obter nesta Conferência uma redução substancial dos
obstáculos não pautais, incluindo, nomeadamente, uma maior transparência nos mercados públicos,
um acordo sobre o investimento directo estrangeiro, disposições mais bem adaptadas e mais eficazes
nos códigos antidumping e anti-subvenções e progressos na protecção do ambiente.

O Comité recorda igualmente o interesse fundamental do desenvolvimento para o êxito da ADD, o que
pressupõe, nomeadamente progressos reais no arranque do programa de trabalho acordado para
facilitar a assunção dos compromissos, mediante tratamentos especiais e diferenciados em benefício
dos países em desenvolvimento, uma melhor clarificação das situações e das categorias dos países
ditos em desenvolvimento, distinguindo os que apresentam atrasos persistentes e os que beneficiam de
uma economia emergente e um apoio eficaz ao reforço da capacidade administrativa dos países menos
avançados.

O Comité recorda ainda a importância que continua a atribuir aos direitos sociais fundamentais, sem
prejuízo dos desafios do desenvolvimento.

O Comité exorta, por fim, os diferentes agentes da sociedade civil (empresários, organizações
socioprofissionais, parceiros sociais, organizações não governamentais (ONG)) a lançarem iniciativas
para:

�       participarem nas campanhas de informação sobre os desafios da ADD,

� organizarem encontros internacionais, no plano interprofissional ou no contexto de sectores de
actividade,

� contribuírem com análises, propostas e a sua participação para o desenvolvimento sustentável
escala mundial.
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O Comité participará nestas iniciativas apresentando, antes da conclusão do Ciclo de Doha no final de 2004,
propostas operacionais para melhorar a democracia participativa mediante a associação da sociedade civil
organizada às actividades da OMC, com base na reflexão conjunta com os seus parceiros na União Europeia
e nos países terceiros.

Contacto: Jean-François Bence
(Tel.: 00 32 2 546 93 99 – e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)

3. INVESTIGAÇÃO E SAÚDE
•  
•  Cuidados de saúde

Relator :  A. BEDOSSA (Interesses diversos � FR)

� Referência :  Parecer de iniciativa � CESE 928/2003

� Pontos principais:

Tendo em conta as competências respectivas dos Estados-Membros e da União Europeia, os problemas
apresentados e a intervenção de numerosos actores, o Comité Económico e Social Europeu propõe toda uma
série de medidas derivadas da aplicação do método aberto de coordenação.

É necessário aplicar este método com urgência.

Os seus objectivos poderão ser os seguintes:

- modernizar os sistemas nacionais através do desenvolvimento de um programa de cuidados de saúde
de qualidade;

� melhorar a cooperação entre os Estados-Membros.

Esta cooperação deve possibilitar a definição de objectivos comuns, na medida do possível, em matéria de
cuidados de saúde e de cuidados para os idosos, objectivos estes que devem conduzir a planos de acção
nacionais que permitam elaborar um relatório de síntese numa base regular.

Para aplicar este método aberto de coordenação de forma visível e credível e conferir-lhe um conteúdo sólido, o
Comité Económico e Social Europeu considera que é essencial uma estrutura leve, flexível e eficaz,
vocacionada para o cumprimento de uma série de prioridades de acção.

O Comité Económico e Social Europeu pretende converter as questões relativas à saúde num domínio de
intervenção, respeitando, ao mesmo tempo, o quadro político e jurídico comunitário existente. O Comité
considera que é necessário desenvolver, ao nível europeu, os instrumentos da "inteligência" colectiva dos
europeus, ultrapassando os debates sobre o futuro dos sistemas de segurança social nacionais. O Comité
constata que é necessária uma vontade política para favorecer o conhecimento das realidades do sector da
saúde e para valorizar a excelência das práticas inovadoras no domínio médico e social. Por este motivo, o
Comité tenciona propor a criação de instâncias eficazes, para garantir aos cidadãos da União Europeia um
direito fundamental de acesso a uma melhor saúde para todos.

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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Contacto: Stefania Barbesta
 (Tel.:  00 32 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Ciências da vida e biotecnologia
 Relator: P. BRAGHIN (Empregadores � IT)
 

 �   Referência: COM(2003) 96 final � CESE 920/2003
 

 �   Pontos principais :

O CESE considera considera absolutamente prioritário que a UE e os Estados-Membros assumam o
objectivo da competitividade do sector biotecnológico, elemento essencial para a consecução dos
objectivos estratégicos de Lisboa.

O modelo dos "clusters" e das "incubadoras biotecnológicas" constitui um ponto de referência para
compreender a dinâmica da competitividade, da sinergia na acção, da transferência tecnológica e das
abordagens de financiamento mais úteis. A cooperação entre os Estados�Membros e a Comissão e a
aquisição e difusão das melhores práticas são particularmente necessárias neste contexto, a fim de
encontrar soluções que possibilitem o início de um processo de crescimento mais acelerado.

Há que redobrar esforços para compreender melhor a tipologia das empresas do sector (de produção e
de serviços) e as suas necessidades específicas em matéria de financiamento.

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

4. PROTECÇÃO DOS CONSUMIDORES E SEGURANÇA
ALIMENTAR
•  
•  Crédito aos consumidores

Relator: J. PEGADO LIZ   (Interesses diversos � PT)

� Referência: COM(2002) 443 final � 2002/0222 COD � CESE 918/2003
 
 � Pontos principais:

Reconhecendo a oportunidade da iniciativa da Comissão de rever a Directiva relativa ao crédito ao
consumo, o Comité Económico e Social Europeu não pode dar um parecer favorável à sua aprovação e
adopção no estado em que a presente Proposta é apresentada, sem que a mesma seja previamente
submetida a profundas modificações ditadas fundamentalmente pela necessidade de :

•  garantir a sua compatibilização com o disposto em outros instrumentos legislativos
comunitários que tratam de matérias conexas;
•  proceder a uma detalhada simulação do impacto das medidas sugeridas, em todas as suas
vertentes e dimensões, em particular no que se refere aos progressos na realização do mercado único
dos serviços financeiros e ao incremento da confiança dos consumidores;
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•  
•  afinar toda uma série de disposições previstas à luz dos princípios da proporcionalidade e da

necessidade, assegurando que a opção por uma harmonização total se não traduza numa potencial
diminuição do nível de protecção dos consumidores, tal como é conseguida já hoje pela manutenção
de uma cláusula minimal.

•  Os aspectos mais relevantes a merecerem um tratamento mais adequado às finalidades da Proposta,
tal como resulta da apreciação a que o CESE procedeu, dizem respeito:

•  à base jurídica usada para a adopção da Directiva;
•  ao seu âmbito de aplicação, quer quanto ao que inclui como ao que exclui;
•  à forma como utiliza o método da harmonização total sem garantir a manutenção de um elevado

nível de protecção dos consumidores;
•  ao modo como se alheia da consideração do fenómeno do sobreendividamento, como se tudo se

resolvesse com uma desadequada e, em certos casos, desproporcionada lista de obrigações de
informação, com eliminação de outras verdadeiramente essenciais;

•  à necessidade de aprofundar a estrutura, o funcionamento e as garantias da utilização das bases
centralizadas de dados.

 
 Contacto: João Pereira dos Santos
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Base jurídica para o financiamento de acções comunitárias em apoio à

política dos consumidores
 
 Relator : H. HERNÁNDEZ BATALLER  (Interesses diversos � ES)

 
 �   Referência: COM(2003) 44 final � 2003/0020 COD � CESE 936/2003

 
 �   Pontos principais:

O Comité partilha o ponto de vista da Comissão de que é necessário dispor de um quadro jurídico geral para
o financiamento de acções comunitárias em apoio à política dos consumidores.

No entanto, deve esclarecer-se que um "ciclo de projectos" de dois em dois anos � em princípio � e um
"convite à apresentação de propostas" pelo menos de dois em dois anos, não significa que os projectos que
recebem apoio tenham necessariamente que ser bianuais, o que resultaria numa excessiva rigidez.

O CESE constata que apenas uma única associação beneficiará deste tipo de subvenções, motivo por que
considera que a Comissão deveria ser mais flexível.

Solicita à Comissão que os critérios utilizados para a concessão de auxílios não prejudique os critérios de
representatividade no Comité dos Consumidores.

É importante distinguir a dimensão e os recursos das organizações, a sua relevância comunitária e nacional e o
"interesse comunitário" das suas propostas.

O Comité surpreende-se com o facto de no actual contexto da integração europeia não se exigir, como
requisito para a sua definição, que o funcionamento destas organizações seja "democrático" e transparente e
que as mesmas tornem os seus dados disponíveis ao público.
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O Comité considera discutível que o apoio financeiro destinado ao co-financiamento de projectos
específicos não possa atingir também 95% das despesas elegíveis de execução dos projectos.

Finalmente, o Comité reitera a necessidade de a Comissão destinar fundos públicos para a criação de um
organismo de investigação europeu para a protecção dos direitos dos consumidores.
 
 Contacto: Nemesio Martinez
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
•  Controlos oficiais dos alimentos para animais e para consumo humano
 Relator: F. CHIRIACO  (Trabalhadores � IT)
 
 �   Referência : COM(2003) 52 final � 2003/0030 COD � CESE 925/2003
 
 �   Pontos principais:

O Comité concorda com a abordagem integrada da proposta da Comissão, que considera um contributo
muito útil para a concretização do princípio da prioridade da segurança dos alimentos no sistema de
controlos oficiais de alimentos para animais e para consumo humano.

Entende que, para garantir o êxito da abordagem integrada, é necessário promover uma forte parceria entre
os diversos operadores do sector, alicerçada na confiança recíproca e na transparência e que se desenvolva
no contexto de um equilíbrio adequado entre os mecanismos de controlo oficiais e de auto-controlo, a
responsabilidade e a certificação voluntária dos produtores.

Tem para si que é impossível garantir a segurança dos alimentos na União Europeia sem promover e
reforçar a cooperação com os países terceiros através de acordos e medidas específicas, variáveis em
função do seu nível de desenvolvimento, bem como da cooperação internacional no âmbito do Codex
Alimentarius, reforçando ali a presença da União Europeia, e no Acordo SPS (OMC).

Recomenda que se preste especial atenção à harmonização dos controlos nos países candidatos e apela
ao lançamento de acções de formação e de informação, dirigidas não exclusivamente aos responsáveis
pelos controlos mas aos operadores dentro do sector e ao grande público.

Contacto: Silvia Calamandrei
(Tel. : 00 32 2 546 96 57 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
•  
•  Pesticidas / Teores máximos de resíduos

Relatora : G. CASSINA  (Trabalhadores � IT)
 
 �   Referência: COM(2003) 117 final � 2003/0052 COD �  CESE 927/2003
 
 Contacto: Eleonora Di Nicolantonio 
  (Tel. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail :eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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 5.  TRANSPORTES/TELECOMUNICAÇÕES
 

•  Protecção dos peões
 Relator: P. LEVAUX (Empregadores � FR)

 
 �   Referência :COM(2003) 67 final � 2003/0033 COD � CESE 919/2003

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

•  Motociclos – dispositivo de retenção
 Relator:  P. PESCI   (Empregadores � IT)

 
 �   Referência: COM(2003) 145 final � 2003/0058 COD � CESE 921/2003

 
 Contacto: João Pereira dos Santos
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Motociclos – descanso
 Relator: P. PESCI (Empregadores � IT)

 
  �   Referência : COM(2003) 147 final � 2003/0059 COD � CESE 922/2003

 
  Contacto: M. João Pereira dos Santos
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Acordos de serviços aéreos entre Estados-Membros e países terceiros
 Relator: H. CHIGONIS (Interesses diversos � FR)

 
 �   Referência:  COM(2003) 94 final � 2003/0044 COD � CESE 923/2003
 
Contacto: Siegfried Jantscher
 (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Apoio financeiro comunitário no domínio das redes transeuropeias– alterações
 Relator: J. SIMONS (Empregadores � NL)

 
 �   Referência: COM(2003) 220 final � 2003/0086 COD �  CESE 924/2003
 
Contacto: Siegfried Jantscher
 (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
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6.  PROTECÇÃO DO AMBIENTE
 
•  Mecanismo de vigilância das emissões de gases com efeito de estufa e
implementação do Protocolo de Quioto

Relatora: A. LE NOUAIL  (Trabalhadores � FR)
 

 �   Referência: COM(2003) 51 final � 2003/0029 COD � CESE 931/2003
 
 Contacto: Johannes Kind
  (Tel. : 00 32 2 546 91 11 – e-mail :  johannes.kind@esc.eu.int)

•  Cooperação paneuropeia no domínio do ambiente (Kiev)
Relator: L. RIBBE (Interesses diversos � DE)

 
  �   Referência : COM(2003) 62 final � CESE 926/2003

 
  Contacto: Johannes Kind
  (Tel : 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)

•  Resíduos de equipamentos eléctricos – alteração
Relatora-geral: G. CASSINA  (Trabalhadores � IT)
 

 �   Referência:  COM(2003) 219 final � 2003/0084 COD �  CESE 937/2003
 

 Contacto: Robert Wright
  (Tel. : 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int)
 

7. ORGANIZAÇÃO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS

•  OCM/tabaco em rama – versão codificada
Relator-geral: F. MORALEDA QUILEZ  (Interesses diversos � ES)

 
 �   Referência : COM(2003) 243 final � 2003/0096 CNS �  CESE 938/2003

 
  Contacto: Eleonora Di Nicolantonio 
  (Tel. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  OCM / carne de suíno – versão codificada
Relator-geral: J. CABALL i SUBIRANA  (Interesses diversos � ES)

 
 �   Referência: COM(2003) 297 final � 2003/0104 CNS � CESE 939/2003
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   Contacto: Eleonora Di Nicolantonio 
  (Tel. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

8. COESÃO ECONÓMICA E SOCIAL

•  Segundo relatório intercalar sobre a coesão
 Relator: P. BARROS VALE (Empregadores � PT)

 
− Referência: COM(2003) 34 final – CESE 929/2003

− Pontos principais:

O Comité dá conta de que, apesar dos progressos alcançados nos últimos anos em matéria de coesão, as
disparidades entre os Estados-Membros e, fundamentalmente, entre as regiões, continuam a ser consideráveis e
serão acentuadamente agravadas numa Europa alargada. Tal justifica, na sua opinião, que, não obstante a
necessidade de concentrar as ajudas nas regiões em atraso de desenvolvimento, em especial nos novos países
aderentes, e para além dos instrumentos propostos pela Comissão, se adopte como critério preferencial em cada
objectivo de coesão o elevado nível de taxa de desemprego.

O Comité acolhe favoravelmente as opções propostas pela Comissão relativas ao critério de elegibilidade ao
estatuto de região de "Objectivo 1" no contexto do alargamento, mas entende oportuno examinar se o volume
de financiamento fixado é apropriado para assegurar uma política de coesão ambiciosa numa União alargada
a 25 países.
 
Contacto: Roberto Pietrasanta
 (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

9. FISCALIDADE

•  Taxa de impostos especiais/ Tabaco – Prorrogação para a Córsega
 Relator: U. BURANI (Empregadores � IT)

 
− Referência: COM(2003) 186 final – 2003/0075 CNS – CESE 930/2003

− Pontos principais:

CESE tem para si que a medida em apreço é dificilmente justificável à luz dos motivos aduzidos, ao ponto de
se interrogar se a questão não se aparenta mais a uma ajuda estatal que a uma medida de isenção fiscal
provisória. Por outro lado, está ciente das conhecidas circunstâncias políticas e das relações que ligam a ilha
à mãe pátria. Uma recusa teria consequências que ultrapassariam o valor relativamente mínimo dos
montantes em jogo: contra vontade, portanto, mas consciente das suas responsabilidades, o CESE dá o seu
acordo à proposta de directiva, nos termos em que lhe é apresentada.

Contacto: Alberto Allende
 (Tel : 00 32 2 546 96 79 – e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

_______________
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Repertório das
resoluções e decisões aprovadas,

temas debatidos em sessão e seguimento dado
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