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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

Recorda-se que o Colégio dos Questores mandou distribuir aos deputados do Parlamento Europeu a seguinte
comunicação :

29/2003 Vendas de beneficência em Dezembro de 2003.

35/2003 O centro de acreditação em Bruxelas.

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

Termo do mandato de um deputado italiano ao Parlamento Europeu

Na sessão de 2 de Setembro de 2003, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da nomeação de

Luciano CAVERI (ELDR/IT)

para funções incompatíveis com o mandato de deputado ao Parlamento Europeu e verificou a abertura da
vaga.

Nos termos do disposto n.º 4 do artigo 8.º do Regimento, o seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu
cessa, com efeitos a partir do dia 8 de Julho de 2003.

_______________

Notificação oficial da eleição
de um deputado italiano ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 3 de Setembro de 2003, tomou conhecimento da eleição de

Giorgio CALÒ

em substituição do deputado Luciano CAVERI (ELDR/IT), com efeitos a partir do dia 3 de Setembro 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,

Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ (GUE/NGL-ES)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a partir
de 8 de Julho de 2003.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 1 de Setembro de 200.

_______________

Notificação oficial da eleição
de um deputado espanhol ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 1 de Setembro de 2003, tomou conhecimento da eleição de

María Luisa BERGAZ CONESA

em substituição do deputada Laura  GONZÁLEZ ÁLVAREZ (GUE/NGL-ES), com efeitos a partir do
dia 24 de Julho de 2003.

_______________
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Notificação oficial da eleição
de um deputado espanhol ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 1 de Setembro de 2003, tomou conhecimento da eleição de

Juan Manuel FERRÁNDEZ LEZAUN

em substituição do deputado Carlos BAUTISTA OJEDA (Verts/ALE-ES), com efeitos a partir do dia 10
de Julho de 2003.

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 11.09.2003)

Autor Objecto N°

Armin Laschet Suspensão do processo por infracção instaurado contra a
República Federal da Alemanha relativamente à zona
industrial transfronteiriça "Avantis"

P-2606/03

Olivier Dupuis Thich Tri Luc, monge raptado em Phnom Penh e que foi
encontrado numa prisão vietnamita

E-2607/03

Peter Pex Introdução de portagens na Alemanha P-2608/03

Albert Maat Produtos para os quais o pagamento de prémios está
directamente ligado ao rendimento por hectare

P-2609/03

Proinsias De Rossa Taxas cobradas aos consumidores pela entrega de resíduos
de equipamentos eléctricos de uso doméstico

E-2610/03

Proinsias De Rossa Tempo de trabalho e acórdão Simap (processo C-303/98)
de 3 de Outubro de 2000

E-2611/03

Maurizio Turco e outros Instrução Crimen Sollicitationis da Suprema Sagrada
Congregação do Santo Ofício da Santa Sé destinada a
encobrir os abusos sexuais cometidos pelo clero

E-2612/03

Maurizio Turco e outros Instrução Crimen Sollicitationis da Suprema Sagrada
Congregação do Santo Ofício da Santa Sé destinada a
encobrir os abusos sexuais cometidos pelo clero

E-2613/03

Albert Maat Plantação de vinhas com ajudas provenientes de Fundos
europeus

E-2614/03

Philip Claeys Novas competências atribuídas ao Comissário Verheugen E-2615/03

Alexandros Alavanos Exclusão do queijo feta, do ouzo e da azeitona de
Kalamata da lista dos produtos protegidos por uma origem
geográfica a negociar no âmbito da OMC

P-2616/03

Emma Bonino Violação da legalidade no Líbano P-2617/03

Ole Sørensen Alerta urgente da Comissão sobre salmonelas em carne de
porco dinamarquesa

P-2618/03

Alexandros Alavanos Cumprimento das obrigações resultantes do financiamento
da modernização da empresa Beiersdorf-Hellas.

E-2619/03

Richard Howitt Violações dos direitos humanos na Colômbia E-2620/03

Piia-Noora Kauppi Reforço da segurança do consumidor mediante a aposição
de marcas de certificação privadas complementares

E-2621/03

Philip Claeys Relações com a Líbia P-2622/03

Gabriele Stauner Taskforces Eurostat E-2623/03
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Michel-Ange Scarbonchi Criação de um corpo europeu de protecção civil E-2624/03

Michel-Ange Scarbonchi Criação de um corpo europeu de protecção civil E-2625/03

Olivier Dupuis Pedido de revisão do plano de desenvolvimento urbano de
Lassa

E-2626/03

Maurizio Turco Seguimento dado à "Resolução sobre as violências sexuais
perpetradas contra as mulheres, em particular freiras
católicas" aprovada pelo Parlamento Europeu em 5 de
Abril de 2001

E-2627/03

Maurizio Turco Seguimento dado à "Resolução sobre as violências sexuais
perpetradas contra as mulheres, em particular freiras
católicas" aprovada pelo Parlamento Europeu em 5 de
Abril de 2001

E-2628/03

Maurizio Turco Caso Eurostat: desaparecimento de documentos oficiais
do OLAF

E-2629/03

Maurizio Turco O caso Eurostat E-2630/03

Maurizio Turco Restituições à exportação de carne de bovino fresca e
congelada (cod. 0201), de países membros para o Estado
Cidade do Vaticano (ECV) relativas ao ano 1998.
Incongruências entre os dos CATS e OCDE

E-2631/03

Maurizio Turco Restituições à exportação de carne de bovino fresca e
congelada (cod. 0201), de países membros para o Estado
Cidade do Vaticano (ECV) relativas ao ano 1999.
Incongruências entre os dos CATS e OCDE

E-2632/03

Maurizio Turco Restituições à exportação de carne de bovino fresca e
congelada (cod. 0201), de países membros para o Estado
Cidade do Vaticano (ECV) relativas ao ano 2000.
Incongruências entre os dos CATS e OCDE

E-2633/03

Maurizio Turco Restituições à exportação de carne de bovino fresca e
congelada (cod. 0201), de países membros para o Estado
Cidade do Vaticano (ECV) relativas ao ano 2001.
Incongruências entre os dos CATS e OCDE

E-2634/03

Maurizio Turco Restituições à exportação de manteiga e outras gorduras e
óleos derivados do leite, produtos lácteos (cod. 0405), de
países membros para o Estado Cidade do Vaticano (ECV)
relativas ao ano 1998

E-2635/03
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Maurizio Turco Restituições à exportação de manteiga e outras gorduras e
óleos derivados do leite, produtos lácteos (cod. 0405), de
países membros para o Estado Cidade do Vaticano (ECV)
relativas ao ano 1999

E-2636/03

Maurizio Turco Restituições à exportação de manteiga e outras gorduras e
óleos derivados do leite, produtos lácteos (cod. 0405), de
países membros para o Estado Cidade do Vaticano (ECV)
relativas ao ano 2000

E-2637/03

Maurizio Turco Restituições à exportação de manteiga e outras gorduras e
óleos derivados do leite, produtos lácteos (cod. 0405), de
países membros para o Estado Cidade do Vaticano (ECV)
relativas ao ano 2001

E-2638/03

Maurizio Turco Restituições à exportação de açúcar de beterraba ou de
cana e sacarose quimicamente pura, sob forma sólida
(cod. 1701), de países membros para o Estado Cidade do
Vaticano (ECV) relativas ao ano 1998

E-2639/03

Maurizio Turco Restituições à exportação de açúcar de beterraba ou de
cana e sacarose quimicamente pura, sob forma sólida
(cod. 1701), de países membros para o Estado Cidade do
Vaticano (ECV) relativas ao ano 1999

E-2640/03

Maurizio Turco Restituições à exportação de açúcar de beterraba ou de
cana e sacarose quimicamente pura, sob forma sólida
(cod. 1701), de países membros para o Estado Cidade do
Vaticano (ECV) relativas ao ano 2000

E-2641/03

Maurizio Turco Restituições à exportação de açúcar de beterraba ou de
cana e sacarose quimicamente pura, sob forma sólida
(cod. 1701), de países membros para o Estado Cidade do
Vaticano (ECV) relativas ao ano 2001

E-2642/03

Erik Meijer Naufrágio do cargueiro dinamarquês "Karin Cat" devido a
deslocamento da carga

E-2643/03

Erik Meijer Prevenção de acidentes recorrendo a pessoal qualificado
para o carregamento de navios

E-2644/03

Eija-Riitta Korhola Modificação do nº 1 do artigo 25º relativo à entrada em
vigor do Protocolo de Quioto

E-2645/03

Elizabeth Lynne Classificação pautal dos artigos de ostomia P-2646/03

Bart Staes Utilização de hormonas de crescimento sintéticas na
engorda de animais

P-2647/03

Dirk Sterckx Gás natural a tarifa reduzida para a horticultura em estufa P-2648/03
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Paul Rübig Comparação das tarifas de acesso à rede de electricidade
no segundo relatório da Comissão sobre a realização do
mercado interno da electricidade e do gás

E-2649/03

Theresa Villiers Directiva relativa ao tempo de trabalho E-2650/03

Phillip Whitehead Envolvimento dos consumidores na aplicação comum da
estratégia da Directiva-Quadro da Água (2000/60/CE)

E-2651/03

Emma Bonino e outros Violação da legalidade no Líbano E-2652/03

Mario Borghezio O Presidente Prodi e o caso Telekom Sérvia P-2653/03

Anna Karamanou Violações e tráfico de mulheres no Iraque P-2654/03

Daniel Hannan Euronews P-2655/03

Josu Ortuondo Larrea Acordo de pesca entre Espanha e França - Acordo de
Arcachon

P-2656/03

Manuel Pérez Álvarez Saúde e segurança em empresas subcontratadas E-2657/03

Manuel Pérez Álvarez Allseas Group E-2658/03

Elisabeth Jeggle Emissão regular de certificados veterinários E-2659/03

Elisabeth Jeggle Inspecção dos certificados TÜV (controlo técnico de
veículos) nos Estados-Membros da UE

E-2660/03

Ian Hudghton Pessoas desaparecidas em Chipre E-2661/03

Ian Hudghton Substâncias que destroem o ozono E-2662/03

Ian Hudghton Comércio ilegal de substâncias que destroem o ozono E-2663/03

Terence Wynn Produtos manufacturados provenientes de países terceiros E-2664/03

Daniel Hannan Financiamento da cidadania europeia E-2665/03

Jean Lambert Reciclagem de cartuchos de impressão E-2666/03

Jean Lambert O comércio ilegal de madeiras (Indonésia) e o FLEGT E-2667/03

Brice Hortefeux Preço dos medicamentos reembolsados E-2668/03

Cristiana Muscardini Laboratório ELSA - Segurança dos Transportes (CCI
Ispra)

E-2669/03

Giovanni Pittella Proibição de inscrição simultânea em diferentes
estabelecimentos do ensino superior

E-2670/03

Toine Manders Plano de acção para o futebol europeu profissional E-2671/03

Chris Davies Atribuição de faixas horárias nos aeroportos P-2672/03
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Georges Berthu IVA sobre as obras de recuperação dos edifícios antigos P-2673/03

María Rodríguez Ramos Aplicação da cláusula de salvaguarda às importações na
UE de cachos de satsuma em conserva provenientes da
China

E-2674/03

Concepció Ferrer As subvenções da UE para redes transeuropeias E-2675/03

Ulrich Stockmann Acesso da DHL-Airways ao mercado norte-americano E-2676/03

Bernd Lange Classificação inadequada de modelos que permite
contornar a observância de valores-

E-2677/03

Caroline Jackson Directiva de 1991 relativa aos nitratos E-2678/03

Jacques Poos União aduaneira entre a Turquia e o pseudo-Estado da
RTNC

E-2679/03

Olivier Dupuis Instituição de uma administração provisória das Nações
Unidas para a Chechénia

E-2680/03

Robert Goebbels Homologação dos diplomas luxemburgueses do ensino
secundário na Bélgica

E-2681/03

Alexandros Alavanos Professores substitutos e a Directiva 1999/70/CE E-2682/03

Alexandros Alavanos Criação de novos postos de trabalho na Grécia E-2683/03

Alexandros Alavanos Problemas com que são confrontados os ciganos na Grécia E-2684/03

Alexandros Alavanos Desenvolvimento dos ateliers no ensino técnico na Grécia
- Medida 5.2 do segundo programa operacional de
educação e formação no âmbito do Terceiro QCA

E-2685/03

Alexandros Alavanos Recolha de dados estatísticos E-2686/03

Giovanni Pittella Projecto para combater a erosão do litoral de Marine di
Ugento

E-2687/03

Toine Manders Redução da taxa do IVA nos sectores de actividade de
grande intensidade de mão-de-obra

E-2688/03

Toine Manders GSM - tarifas do roaming E-2689/03

Erik Meijer Capacidade dos cantões suíços de se tornarem paraísos
fiscais para as empresas internacionais

E-2690/03

Herbert Bösch Despesas da rede EURES P-2691/03

Christopher Heaton-Harris Contabilidade orçamental P-2692/03

Caroline Lucas OGM P-2693/03

Mathieu Grosch Introdução da portagem nas auto-estradas na Alemanha P-2694/03

Raffaele Costa Aplicação do programa Promise P-2695/03
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Heinz Kindermann Restituições à exportação de ovalbumina P-2696/03

Francesco Fiori Anomalias aduaneiras e sanitárias relativas à importação
de carne de galinha e de peru

P-2697/03

Ingo Schmitt Política em matéria de deficiência - atribuição de fundos P-2698/03

Uma Aaltonen Importância conferida aos cães-guia na União Europeia P-2699/03

Glenys Kinnock Inquérito sobre o rapto de Peter Shaw E-2700/03
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PERÍODO DE PERGUNTAS

PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0273/03)  2 e 3 de Setembro de 2003

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

As trágicas mortes de imigrantes, afogados nas costas
atlânticas e mediterrânicas do Sul da União

H-0433/03

Manuel MEDINA ORTEGA Projecto Ulisses H-0439/03

Alexandros ALAVANOS Intenções da presidência italiana da União Europeia a
respeito da imigração clandestina

H-0449/03

Malcolm HARBOUR Competitividade na União Europeia H-0435/03

Piia-Noora KAUPPI Prossecução, durante a presidência italiana, da iniciativa de
votação electrónica (eVote), que representa a democracia
interactiva na Internet

H-0437/03

Mihail PAPAYANNAKIS Prisioneiros no Iraque H-0443/03

María IZQUIERDO ROJO Diálogo euro-mediterrânico e estatuto das mulheres H-0446/03

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Piia-Noora KAUPPI Alegada preparação da Comissão para pôr termo à obrigação
de visto imposta à Rússia

H-0483/03

Manuel MEDINA ORTEGA Projecto Ulisses H-0440/03

Paulo CASACA Protocolo Adicional para a Salvaguarda dos Materiais
Nucleares

H-0456/03
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. FISCHLER

Monica FRASSONI O Plano Hidrológico Nacional espanhol (PHN) e o equilíbrio
da agricultura mediterrânica

H-0432/03

María IZQUIERDO ROJO Nova reforma da PAC e zonas muito desfavorecidas -
Objectivo 1 - da UE

H-0444/03

Sr. NIELSON

Bart STAES Apoio ao desenvolvimento da agricultura congolesa H-0436/03

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Assassínio da cidadã espanhola Ana Isabel Sánchez Torralba
na Guiné Equatorial

H-0452/03

Eija-Riitta KORHOLA Conjugação das dotações dos mecanismos de Quioto com a
cooperação para o desenvolvimento

H-0474/03

Sra. WALLSTRÖM

Alexander de ROO O Plano Hidrológico Nacional espanhol (PHN) e a
preservação do Baixo Júcar

H-0431/03

Chris DAVIES Caudal ecológico do rio Ebro e a directiva-quadro relativa à
água

H-0441/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Os custos globais da reparação dos danos ambientais causados
pela catástrofe do Prestige

H-0434/03

Alexandros ALAVANOS Perigos para a saúde dos habitantes de Atenas decorrentes de
elevadas concentrações de dióxido de azoto e de
micropartículas

H-0457/03

Ari VATANEN NATURA 2000 - designação de sítios H-0470/03
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
SETEMBRO I DE 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 32 7 24 2 0 1 0 ANTONIONE

Comissão 53 13 40 5 0 0 0 PATTEN
VITORINO
FISCHLER
NIELSON
WALLSTRÖM

Total 85 20 64 7 0 1 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

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 148

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

06.06.2003 06.09.2003 153

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 16

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 19

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 89

                                                     
1 Situação em  04.09.2003
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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 21

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 10

16/2003 335.426 Othmar KARAS Realização de uma consulta popular à escala europeia
sobre a Constituição Europeia (Tratado que
estabelece uma Constituição para a Europa)

01.09.2003 01.12.2003 18
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NOMEAÇÃO DE RELATORES................................(Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

DAUL
(PPE-DE)

Leite para consumo: Finlândia e Suécia,
prorrogação da derrogação de 30 de Abril
de 2009 (alt. Regul. (CE) 2596/97)

AGRI (F) 08.09.03 C5-0324/03

DAUL
(PPE-DE)

Rede de informação contabilística
agrícola sobre os rendimentos e a
economia das explorações agrícolas na

AGRI (F) 08.09.03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Luta contra a fraude: protecção dos
interesses financeiros da Comunidade,
programa de acção

BUDG (P) 11.09.03 C5-0312/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acordo de pesca CE/Moçambique:
período de 1 de Janeiro de 2004 a 31 de
Dezembro de 2006

BUDG (P) 11.09.03 C5-0354/03

FÄRM
(PSE)

Pacto de Estabilidade para a Europa do
Sudeste: quadro jurídico de assistência
financeira, MINUK e GAR (alt. Reg.
(CE) 1080/2000)

BUDG (P) 11.09.03 C5-0325/03

GUY-QUINT
(PSE)

Espírito empresarial na Europa - Livro
Verde

BUDG (P) 11.09.03 C5-0380/03

KUCKELKORN
(PSE)

Agência Europeia da Segurança Marítima
(alter. Regulamento (CE) nº 1406/2002)

BUDG (P) 11.09.03 C5-0393/03

TURCHI
(UEN)

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

BUDG (P) 11.09.03 C5-0310/03

WYNN
(PSE)

Orçamentação do Fundo Europeu de
Desenvolvimento (FED)

BUDG (P) 11.09.03

Grupo
PPE-DE

Cooperação para o desenvolvimento:
cooperação descentralizada, 2004-2006
(prorroga e altera Reg.

BUDG (P) 11.09.03 C5-0319/03

Grupo
ELDR

Cooperação para o desenvolvimento:
promoção da igualdade entre homens e
mulheres

BUDG (P) 11.09.03 C5-0367/03
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Grupo
ELDR

Rede de informação contabilística
agrícola sobre os rendimentos e a
economia das explorações agrícolas na

BUDG (P) 11.09.03

SØRENSEN
(ELDR)

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

CONT (P) 09.09.03 C5-0326/03

SØRENSEN
(ELDR)

Código Aduaneiro Comunitário:
tratamento, controlo e informações sobre
os riscos (alt. Reg.

CONT (P) 09.09.03 C5-0345/03

KUHNE
(PSE)

Convenção para o Futuro da Europa:
parecer favorável do PE no quadro da
quitação 2002

CONT (F) 09.09.03 C5-0406/03

KRONBERGER
(NI)

Transportes rodoviários: veículos pesados
e tarifação das infra-estruturas
(alt.Directiva 1999/62/CE)

ENVI (P) 09.09.03 C5-0351/03

Grupo
PSE

Protecção dos consumidores: práticas
comerciais desleais (alt. Directivas
84/450/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE)

ENVI (P) 09.09.03 C5-0288/03

Grupo
EDD

Investigação IDT, Sexto Programa-
Quadro 2002-2006: financiamento dos
projectos de investigação (alt. Dec.

ENVI (P) 09.09.03 C5-0349/03

Grupo
PSE

Defesa do consumidor: litígios
transfronteiriços, cooperação
administrativa e

ENVI (P) 09.09.03 C5-0335/03

Grupo
VERTS/ALE

Protecção dos animais durante o
transporte (alt. Dir. 64/432/CE,
93/119/CEE, revog. Dir.

ENVI (P) 09.09.03

FLORENZ
(PPE-DE)

Resíduos: prevenção quantitativa e
qualitativa e reciclagem. Comunicação

ENVI (F) 09.09.03 C5-0385/03

FRAHM
(GUE/NGL)

Poluição atmosférica transfronteiras a
longa distância: poluentes orgânicos
persistentes, protocolo

ENVI (F) 09.09.03 C5-0318/03

FRAHM
(GUE/NGL)

Ambiente: poluentes orgânicos
persistentes (modif. direct. 79/117/CEE e
96/59/CE)

ENVI (F) 09.09.03 C5-0273/03
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FRAHM
(GUE/NGL)

Ambiente: poluentes orgânicos
persistentes, Convenção de Estocolmo

ENVI (F) 09.09.03 C5-0315/03

JACKSON
(PPE-DE)

LIFE, instrumento financeiro para o
ambiente (alt. Regulamento (CE) nº
1655/2000

ENVI (F) 09.09.03 C5-0309/03

KRONBERGER
(NI)

Qualidade do ar: arsénio, cádmio,
mercúrio, níquel, hidrocarbonetos
aromáticos policíclicos (Dir.

ENVI (F) 09.09.03 C5-0331/03

NOBILIA
(UEN)

Alimentos: alegações nutricionais e de
saúde na rotulagem (alt. Dir.2000/13/CE)

ENVI (F) 09.09.03 C5-0329/03

SOMMER
(PPE-DE)

Segurança alimentar: alimentos para
animais, requisitos em matéria de higiene

ENVI (F) 09.09.03 C5-0175/03

STURDY
(PPE-DE)

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

ENVI (F) 09.09.03 C5-0108/03

Grupo
VERTS/ALE

Poluição do ar: comércio de licenças de
emissão de gases com efeito de estufa,
Protocolo de Quioto

ENVI (F) 09.09.03 C5-0355/03

Grupo
PPE-DE

Ambiente : requisitos de concepção
ecológica dos produtos que consomem
energia (alt. Directiva 92/42/CEE)

ENVI (F) 09.09.03 C5-0369/03

Grupo
PPE-DE

gases fluorados com efeito de estufa ENVI (F) 09.09.03 C5-0397/03

Grupo
PPE-DE

Saúde pública: Centro Europeu de
Vigilância e Controlo das Doenças
Transmissíveis

ENVI (F) 09.09.03 C5-0400/03

BOOGERD-
QUAAK
(ELDR)

Asilo e migração: recolha e análise das
estatísticas comunitárias, plano de acção.

FEMM (P) 11.09.03 C5-0371/03

Grupo
GUE/NGL

População e desenvolvimento: 10 anos
após a Conferência das Nações Unidas
realizada no Cairo

FEMM (P) 10.09.03

ZRIHEN ZAARI
(PSE)

Cooperação para o desenvolvimento:
promoção da igualdade entre homens e
mulheres

FEMM (F) 10.09.03 C5-0367/03
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DOORN
(PPE-DE)

Política de concorrência. XXXII relatório
- 2002

JURI (P) 11.09.03 C5-0424/03

KAUPPI
(PPE-DE)

Alimentos: alegações nutricionais e de
saúde na rotulagem (alt. Dir.2000/13/CE)

JURI (P) 11.09.03 C5-0329/03

OREJA
(PPE-DE)

Regime fiscal comunitário aplicável às
sociedades-mãe e sociedades afiliadas de
Estados-Membros diferentes

JURI (P) 11.09.03 C5-0427/03

THORS
(ELDR)

Investigação IDT, Sexto Programa-
Quadro 2002-2006: financiamento dos
projectos de investigação (alt. Dec.

JURI (P) 11.09.03 C5-0349/03

FOURTOU
(PPE-DE)

Código Aduaneiro Comunitário:
tratamento, controlo e informações sobre
os riscos (alt. Reg.

JURI (F) 11.09.03 C5-0345/03

GARGANI
(PPE-DE)

Indústria automóvel: homologação
harmonizada dos veículos, reboques,
sistemas (revog., substit. Dir.

JURI (F) 11.09.03 C5-0320/03

GEBHARDT
(PSE)

Defesa do consumidor: litígios
transfronteiriços, cooperação
administrativa e

JURI (F) 11.09.03 C5-0335/03

GHILARDOTTI
(PSE)

Protecção dos consumidores: práticas
comerciais desleais (alt. Directivas
84/450/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE)

JURI (F) 11.09.03 C5-0288/03

MILLER
(PSE)

Mercado Interno: estratégia, prioridades
2003-2006. Comunicação

JURI (F) 11.09.03 C5-0379/03

MARINHO
(PSE)

Asilo: regime de protecção internacional.
Comunicação

LIBE (F) 09.09.03 C5-0373/03

PUERTA
(GUE/NGL)

Pesca: custos suplementares gerados pela
ultraperifericidade dos Açores, Madeira,
Canárias, Guiana e Reunião

RETT (P) 10.09.03 C5-0390/03

VERMEER
(ELDR)

Protecção dos animais durante o
transporte (alt. Dir. 64/432/CE,
93/119/CEE, revog. Dir.

RETT (P) 10.09.03

Grupo
PSE

Serviços de interesse geral. Livro Verde RETT (P) 10.09.03 C5-0376/03
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COCILOVO
(PPE-DE)

Transportes rodoviários: veículos pesados
e tarifação das infra-estruturas
(alt.Directiva 1999/62/CE)

RETT (F) 10.09.03 C5-0351/03

COSTA
(ELDR)

Cintos de segurança e sistemas de
retenção dos veículos a motor

RETT (F) 10.09.03 C5-0282/03

COSTA
(ELDR)

Fixações dos cintos de segurança RETT (F) 10.09.03 C5-0286/03

KOCH
(PPE-DE)

Bancos e apoios de cabeça nos veículos a
motor

RETT (F) 10.09.03 C5-0283/03

Grupo
PSE

Agência Europeia da Segurança Marítima
(alter. Regulamento (CE) nº 1406/2002)

RETT (F) 10.09.03 C5-0393/03

Grupo
PSE

Transporte e segurança marítimos :
transferência de navios de carga e de
passageiros entre registos na Comunidade

RETT (F) 10.09.03 C5-0366/03
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

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

ECON
EMPL
ITRE
JURI

COM (03) 286
final

Relatório da Comissão : Respostas dos Estados-Membros ao relatório
anual relativo ao exercício de 2001 do Tribunal de Contas

BUDG
CONT

COM (03) 324
final

Relatório da Comissão respeitante à implementação da Directiva
96/34/CE do Conselho de 3 de Junho de 1996 relativa ao Acordo-
quadro sobre a licença parental celebrado pela UNICE, pelo CEEP e
pela CES

FEMM
EMPL

COM (03) 358
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Uma Indústria
Farmacêutica Mais Forte de Base Europeia em Benefício dos
Pacientes . Um Convite à Acção

ITRE
ENVI

COM (03) 383
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre os dispositivos médicos

ENVI COM (03) 386
final

Comunicação da Comissão Síntese dos Relatórios Anuais de
Actividades das DG e dos Serviços em 2002

CONT
TOUT
AFCO

COM (03) 391
final

Comunicação da Comissão: Lançar as bases de um novo instrumento
de vizinhança

AFET
BUDG
RETT
ITRE

COM (03) 393
final

Relatório da Comissão à Autoridade Orçamental sobre a situação, em
31 de Dezembro de 2002, das garantias cobertas pelo Orçamento
Geral

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (03) 396
final

Comunicação da Comissão: Uma nova parceria com o Sudeste
Asiático

DEVE
ITRE
AFET

COM (03) 399
final

Relatório da Comissão: Relatório anual da Comissão sobre a situação
do Fundo de Garantia e a sua gestão no exercício de 2002

CONT
BUDG

COM (03) 405
final
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Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre
os obstáculos a um acesso generalizado aos novos serviços e
aplicações da sociedade da informação através de plataformas abertas
na televisão digital e nas comunicações móveis de terceira geração

ITRE COM (03) 410
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Avaliação de conjunto das acções financiadas pela Comunidade no
âmbito do regulamento relativo à cooperação descentralizada

BUDG
CONT
DEVE

COM (03) 412
final

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:
Región Administrativa Especial de Macao: Tercer informe anual
2002

ITRE
AFET

COM (03) 415
final

Comunicação da Comissão Relatório à autoridade de quitação
resumindo o número e o tipo de auditorias internas efectuadas em
2002, as principais recomendações formuladas e o seguimento dado a
essas recomendações.(Artigo 86º, nº 4, do Regulamento 1605/2002
do Conselho)

CONT COM (03) 422
final

Relatório da Comissão: (Serviço de Ajuda Humanitária da
Comunidade Europeia - ECHO) -  Relatório Anual de 2002

AFET
CONT
DEVE

COM (03) 430
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre a implementação dos compromissos assumidos pelos países
candidatos no contexto das negociações de adesão no que diz
respeito ao capítulo 21 - política regional e coordenação dos
instrumentos estruturais

AFET
RETT

COM (03) 433
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Investigadores no Espaço Europeu da Investigação: uma profissão,
múltiplas carreiras

CULT
EMPL
ITRE

COM (03) 436
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
relativo à execução da assistência macrofinanceira a países terceiros
em 2002

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 444
final

Comunicação da Comissão ao conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Promover a
aprendizagem das línguas e a diversidade linguística: Um Plano de
Acção 2004-2006

BUDG
CULT

COM (03) 449
final
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

72/03

Declaração da Presidência, em nome da União da Europeia, sobre as eleições presidenciais no Togo
Bruxelas, 4 de Julho de 2003

A União Europeia tomou conhecimento da proclamação dos resultados oficiais pelo Tribunal Constitucional
do Togo, segundo a qual Gnassingbe Eyadema foi eleito Presidente da República do Togo no escrutínio
realizado em 1 de Junho último. A União Europeia recorda a sua declaração de 12 de Fevereiro, na qual
pedia às autoridades togolesas que garantissem um escrutínio livre e transparente, de forma a promover o
processo democrático no Togo, no espírito do Acordo-Quadro de Lomé de 1999, que previa, nomeadamente,
que o Presidente Eyadema não solicitaria um terceiro mandato.

A União Europeia exprime a sua viva preocupação relativamente aos incidentes sucedidos antes, durante e
após as referidas eleições, nomeadamente:

– as restrições impostas à oposição sob a forma de desqualificações, assédios e interpelações;
– os entraves à liberdade de expressão;
– o impedimento do acesso de certas pessoas às listas eleitorais;
– os incidentes de retirada do cartão de eleitor e os casos de encerramento das mesas de voto que

impediram vários togoleses de poderem exprimir-se;
– as dificuldades de recolha de transmissão dos resultados pelas comissões eleitorais locais;
– os violentos confrontos verificados em Tsevie e a interpelação dos membros da oposição após as

eleições.

A União Europeia apela ao conjunto das forças políticas togolesas a darem provas de responsabilidade e a
preservarem a legalidade e a paz civil no Togo.

A União Europeia encara a situação após as eleições presidenciais no Togo com preocupação e apela ao
Governo para que se comprometa a um diálogo político interno eficaz. No argumento do que foi anunciado
pelo Presidente togolês, a União Europeia manter-se-á extremamente atenta à aplicação pelas autoridades
togolesas de uma verdadeira política de abertura a toda a oposição, a fim de ter em conta os critérios de boa
governação exigidos pela União Europeia, a União Africana e o NEPAD.

Chipre, a República Checa, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República
Eslovaca e a Eslovénia, 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 esta declaração.

_______________
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76/03
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 decisão do Conselho que dá execução à posição
comum 2003/297/PESC relativa à Birmânia/Mianmar

Bruxelas, 27 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 Decisão do Conselho,
de 20 de Junho de 2003, que dá execução à Posição Comum 2003/297/PESC relativa à Birmânia/Mianmar,
definida pelo Conselho da União Europeia em 28 de Abril 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
Decisão do Conselho.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

______________

77/03
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a situação no Leste da República Democrática do Congo
Bruxelas, 27 de Junho de 2003

A União Europeia congratula-se com os progressos alcançados na implementação da operação ARTEMIS e
com os primeiros sinais de uma estabilização Bunia. Em especial, a União Europeia regista com satisfação
que deixou de haver armas visíveis na cidade desde 24 de Junho de 2003.

A UE condena firmemente os recentes confrontos militares no Norte do Kivu, em especial as ofensivas
efectuadas pelo RCD/Goma, que constituem uma grave violação do cessar-fogo e uma ameaça para o
processo político na República Democrática do Congo. A UE recorda a assinatura, em 19 de Junho de 2003,
do acto de compromisso de Bujumbura pelo Governo da RDC, pelo RCD-Goma e pelo RCD-ML, e insta as
Partes a aplicarem-no imediatamente e sem condições.

A UE renova o seu apelo urgente aos governantes da RDC, do Ruanda e do Uganda para se absterem de
qualquer acto susceptível de desestabilizar ainda mais a situação no Norte do Kivu. A UE solicita com
veemência a todas as Partes que respeitem escrupulosamente os Acordos de Lusaka, de Luanda e de Pretória,
bem como os planos de retirada de Kampala e de Harare. Os Governos em causa deverão utilizar toda a sua
influência sobre os grupos armados no Leste para os incitar igualmente a respeitarem esses acordos,
cooperarem plenamente com a MONUC e assegurarem o acesso das organizações humanitárias. A UE
manifesta a sua inquietação com o risco de uma grave escalada do conflito na RDC com as suas implicações
para a região dos Grandes Lagos. A UE recorda que, na sequência das Conclusões do Conselho de
16 de Junho de 2003, está determinada a utilizar todos os seus instrumentos de forma coerente, incluindo em
matéria de acção política e de ajuda.
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A UE confirma o seu empenhamento em apoiar o processo de paz na RDC, em como a paz e estabilidade em
toda a região.

A UE renova o seu apelo às Partes em Kinshasa para concluírem nos próximos dias as negociações sobre as
últimas questões a resolver a fim de criar, sem atrasos suplementares, o governo de transição. A UE
manifesta o seu pleno apoio aos esforços de mediação em curso sob a égide das Nações Unidas, esforços aos
quais se encontra associado o seu representante especial para a região dos Grandes Lagos.

Os países aderentes Chipre, a República Checa, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia,
a República Eslovaca e a Eslovénia subscrevem a presente declaração.

_______________

78/03
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a situação dos meios de comunicação na Rússia
Bruxelas, 7 de Julho de 2003

A União Europeia registou a decisão das autoridades russas de pôr fim às transmissões da estação de
televisão TVS, facto esse que é motivo de preocupação.

A UE acredita que nessa decisão pesaram também considerações de carácter comercial. No entanto,
independentemente das razões que levaram ao encerramento da estação, este irá ter um impacto negativo
sobre o pluralismo dos meios de comunicação, que constitui uma parte central dos valores em que assenta a
parceria UE/Rússia. A UE espera que as autoridades russas tomem as medidas necessárias para apoiar e
reforçar o pluralismo e a independência dos meios de comunicação.

A UE espera também que as alterações propostas à Lei de Imprensa não limitem a capacidade dos jornalistas
de darem informações completas e precisas sobre as eleições legislativas e presidenciais que se avizinham e
apela às autoridades russas para que apliquem a lei com transparência e sem discriminações a nível federal,
regional e local.

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

_______________
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79/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a libertação pelas autoridades malaias
de seis detidos ao abrigo da lei de segurança interna

Bruxelas, 1 de Julho de 2003

A União Europeia congratula-se com o facto de as autoridades malaias terem libertado, em 1 e 12 de Junho
de 2003, seis militantes políticos detidos desde Abril de 2001 ao abrigo da Lei de Segurança Interna (LSI).
Congratula-se igualmente com a declaração do Governo malaio segundo a qual este está disposto a tomar em
consideração as conclusões da análise recentemente efectuada à LSI pela Suhakam, a Comissão Nacional
Malaia dos Direitos Humanos, que exige, nomeadamente, a revogação da LSI e a aprovação de nova
legislação, conforme com os princípios e instrumentos das Nações Unidas. É com interesse que a União
Europeia aguarda a revisão das actuais modalidades de recurso ao abrigo da LSI.

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

_______________

80/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a formação do Governo de Transição
na República Democrática do Congo

Bruxelas, 2 de Julho de 2003

A União Europeia congratula-se com a formação do Governo de Transição de União Nacional na República
Democrática do Congo. Trata-se de uma etapa fundamental do processo de paz na RDC e que  vem
consagrar o caminho apontado pelo diálogo intracongolês e pelos acordos de Sun City e Pretória.

A União Europeia exorta o novo Governo de Transição a que ponha em prática todas as acções necessárias à
concretização dos objectivos previstos para o período de transição nos acordos de Pretória
de 17 de Dezembro de 2002, e nomeadamente, a realização de eleições livres e transparentes a todos os
níveis, susceptíveis de permitir a instauração de um regime constitucional democrático e a formação de um
exército nacional reestruturado e integrado.

A União Europeia está pronta a apoiar através de iniciativas concretas a acção do Governo de Transição e
contribuir assim para a reconstrução de um Estado Congolês estável e capaz de garantir a segurança do seu
povo, a reconciliação nacional e a estabilidade na região.

A União Europeia saúda a obra em prol do diálogo intracongolês desenvolvido pelo Representante Especial
do Secretário-Geral das Nações Unidas, Moustafa Niasse, a qual veio facilitar a formação do novo Governo,
e reitera a sua disponibilidade para colaborar com as Nações Unidas e a União Africana com vista à
concretização do objectivo de realização de uma conferência internacional para a paz na Região dos Grandes
Lagos.
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A presente declaração é igualmente subscrita por Chipre, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia,
Malta, Polónia, República Checa e República Eslovaca, países aderentes, pela Bulgária, Roménia e Turquia,
países associados, bem como pelos países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________

81/03
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a situação no Haiti

Bruxelas, 10 de Julho de 2003

A União Europeia está extremamente preocupada com a demissão do Director-Geral interino da Polícia
Nacional do Haiti Jean Robert Faveur, e com as circunstâncias em que essa demissão se verificou. As
explicações pormenorizadas dadas por Jean Robert Faveur sobre o seu gesto – isto é, os obstáculos e as
limitações que as autoridades políticas teriam interposto para impedir o êxito da sua missão – suscitam sérias
interrogações a respeito da real determinação do Governo haitiano em assegurar a neutralidade e a
profissionalização da Polícia. Estas dúvidas são além disso confirmadas pelo contexto em que decorreu a
nomeação de Jocelyne Pierre, nova Directora-Geral interina da Polícia Nacional, isto é, sem uma consulta
adequada da missão especial da OEA destinada a reforçar a democracia no Haiti.

Recordando, tal como nas precedentes declarações sobre o Haiti, a grande importância atribuída aos valores
da democracia e do estado de direito – valores esses que estão na base das suas relações com os países
terceiros e que ocupam um lugar central na parceria com os Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico –,
a União Europeia considera, com efeito, que a existência de uma Polícia neutra ao serviço da segurança de
todos os cidadãos constitui um dos fundamentos essenciais do Estado de direito, sem o qual as instituições
democráticas não podem funcionar normalmente.

Apesar da prorrogação, em 10 de Janeiro de 2003, das medidas de suspensão parcial da sua ajuda a Haiti, a
União Europeia mantém uma importante cooperação em benefício directo da população, que está decidida a
prosseguir. A União Europeia continua igualmente pronta a participar num programa de apoio técnico à
Justiça e à Polícia, com a condição de que sejam dadas garantias por parte das autoridades haitianas a fim de
restabelecer a ordem pública, a segurança e o estado de direito.

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

_______________
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82/03

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

– países aderentes –, da Bulgária, da Roménia e da Turquia – países associados – e dos países da
EFTA membros do Espaço Económico Europeu, relativa à aplicação de medidas específicas de

combate ao terrorismo
Bruxelas, 9 de Julho 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, a Roménia e a Turquia – países associados – e os países
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu declaram que subscrevem os objectivos da Posição
Comum 2003/482/PESC do Conselho, de 27 de Junho de 2003, relativa à aplicação de medidas específicas
de combate ao terrorismo e que revoga a Posição Comum 2003/402/PESC. Mais declaram que assegurarão a
conformidade das suas políticas nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e congratula-se com este compromisso.

_______________

83/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, para assinalar a entrada em vigor do
Protocolo n.º 13 à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, relativo à abolição da pena de morte

em quaisquer circunstâncias
Bruxelas, 14 de Julho de 2003

A União Europeia congratula-se com a entrada em vigor, em 1 de Julho de 2003, do Protocolo n.º 13 à
Convenção Europeia dos Direitos do Homem, relativo à Abolição da Pena de Morte em Quaisquer
Circunstâncias.

Este protocolo vem abolir a pena de morte em quaisquer circunstâncias, incluindo por crimes cometidos em
período de guerra e de perigo iminente de guerra, não lhe sendo permitidas derrogações, nem reservas. Até à
data, o Protocolo – que apenas foi aberto à assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa há pouco
mais de um ano, em 3 de Maio de 2002, em Vilnius – foi já assinado por 41 dos 45 Estados membros do
Conselho da Europa.

A abolição da pena de morte também por actos cometidos em período de guerra ou de perigo iminente de
guerra deverá ser debatida no contexto mais lato da tendência geral para a abolição universal da pena de
morte.

A União Europeia insta os Estados membros do Conselho da Europa que ainda o não fizeram a que assinem
o Protocolo n.º 13 e ratifiquem o Protocolo n.º 6, relativo à Abolição da Pena de Morte em Período de Paz. A
União Europeia manifesta também a esperança de que o Japão e os Estados Unidos, que têm o estatuto de
observadores no Conselho da Europa, se sintam incentivados a ponderar a possibilidade de tomar medidas no
sentido da abolição da pena capital.
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A União Europeia reitera a firme posição que desde há muito tem assumido contra o recurso à pena de morte
em quaisquer circunstâncias – castigo que, considera, compromete a dignidade humana, aumenta o nível de
brutalidade e não acrescenta nada de novo em termos de dissuasão. Por conseguinte, todos os países da
União Europeia aboliram a pena de morte. Vale a pena registar a este propósito que a comunidade
internacional excluiu o recurso à pena capital quando instituiu tribunais penais internacionais e tribunais
competentes para julgar os crimes mais hediondos, como o genocídio e os crimes contra a humanidade.

Nos países que mantêm a pena de morte, a UE tem por objectivo a restrição progressiva da sua aplicação e a
observância das condições estritas, estabelecidas em vários instrumentos internacionais relativos aos direitos
humanos, em que pode ser aplicada, bem como o estabelecimento de uma moratória sobre as execuções, de
maneira a eliminar completamente a pena de morte. A UE reitera a sua preocupação quanto à condenação à
morte de indivíduos com menos de 18 anos na altura em que foram cometidos os crimes.

A União Europeia aspira à abolição da pena de morte de jure e de facto em todos os países do mundo, tanto
em período de paz como de guerra.

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.

_______________

85/2003

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os últimos ataques militares contra Bujumbura (Burundi)

Bruxelas, 10 de Julho de 2003

A União Europeia, profundamente preocupada com a intensificação das hostilidades no Burundi, lança um
apelo aos beligerantes para que cessem imediatamente os combates e dêem provas da máxima contenção,
garantindo em todas as circunstâncias a segurança das população civis, que já sofreram demasiado por falta
de uma solução pacífica do conflito burundiano.

Não é possível resolver militarmente o drama burundiano: as negociação e o respeito dos compromissos
assumidos constituem a única via praticável para restabelecer a paz, tão fortemente reclamada pela
população.
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A União Europeia exorta o Governo de transição e o Palipehutu-FNL de Agathon Rwasa a
manifestarem suficiente boa-vontade para iniciar finalmente um diálogo construtivo que conduza a
negociações de paz.

A UE solicita ao Governo de transição e ao CNDD-FDD de Pierre Nkurunziza que apliquem sem
demora e escrupulosamente o acordo de cessar-fogo de 2 de Dezembro de 2002 e que envidem os
esforços necessários para resolver as questões pendentes.

A UE exorta igualmente todos os intervenientes da sub-região a absterem-se de fornecer qualquer
apoio às partes do conflito no Burundi e a respeitarem a vontade do povo burundiano de reencontrar a
paz.

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

_______________

86/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o artigo 23.º da Lei Fundamental
de Hong Kong

Bruxelas, 16 de Julho de 2003

A União Europeia:

– Regista o facto de o Governo da Região Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong ter decidido
prolongar o prazo de consulta para a adopção de uma Lei da Segurança Nacional que dê execução ao
artigo 23.º da Lei Fundamental;

– Congratula-se com o compromisso assumido pelo Governo da RAE de Hong Kong no sentido de
continuar a empenhar-se na busca de um consenso sobre esta matéria e de procurar dar resposta às
preocupações manifestadas sobre a preservação dos direitos à liberdade de expressão, à liberdade de
associação e à liberdade de reunião em Hong Kong;

– Regozija-se igualmente com o facto de terem sido retiradas da legislação proposta as disposições
relativas à proibição, por motivos de segurança nacional, das organizações locais que dependam de
organizações proibidas no Continente, disposições que constituíam uma das principais fontes de
preocupação, tal como especificado em anteriores declarações da UE. A introdução da noção de defesa
do "interesse público" e da necessidade de um mandado judicial para qualquer busca a efectuar pela
polícia, que decorre dessa noção, também constituem passos positivos, especialmente no tocante à
protecção da liberdade de imprensa e do livre fluxo de informação;
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– Está convicta de que as recentes decisões do Governo da RAE de Hong Kong são de molde a
serenar a atmosfera política no território;

– Gostaria de recordar o seu apoio ao princípio de "um país, dois sistemas" e à preservação do
estatuto específico de Hong Kong e do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades de que
beneficiam os seus cidadãos, consagrados na Lei Fundamental da RAE.

– Faz notar que os acontecimentos dos últimos dias vieram demonstrar que a população de Hong
Kong deseja avançar mais rapidamente para a consecução do objectivo último da Lei
Fundamental, ou seja, a eleição do Chefe do Executivo e dos membros do Conselho Legislativo
por sufrágio universal. A UE espera que o Governo da RAE tenha em conta essas expectativas;

– Continua empenhada em acompanhar de perto o evoluir da situação.

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 Liechetenstein e a Noruega – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –
subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________

87/03
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o processo de paz na Somália
Bruxelas, 15 de Julho de 2003

A União Europeia congratula-se com o facto de todos os líderes somalianos presentes no Quénia terem
assinado, em 5 de Julho, um documento em que enunciam os princípios básicos que hão-de reger a passagem
da segunda para a terceira fase da Conferência de Mbagathi e os quatro anos do Governo Federal Transitório
da República da Somália. Manifesta igualmente o seu agrado pelo facto de o documento ter sido
subsequentemente aprovado por aclamação pela Assembleia Plenária da Conferência, o que está em plena
sintonia com as conclusões do Conselho da UE sobre a Somália, de 22 de Julho de 2002.

A União Europeia regista com apreço que, uma vez mais, as importantes divergências entre os líderes
somalianos foram ultrapassadas pela sua vontade de chegar a um compromisso e pela mediação paciente e
eficaz do Comité Técnico da IGAD, presidido pelo Enviado Especial do Quénia, o Embaixador Kiplagat.

A União Europeia insta todos os líderes somalianos que não puderam regressar ao Quénia a fazê-lo sem
demora, permitindo assim que a Conferência avance para a terceira e última fase. A UE apela ainda a todos
os líderes somalianos para que se abstenham de acções que possam perturbar o andamento da Conferência e,
em particular, de toda e qualquer violação do Acordo de Eldoret, de 27 de Outubro de 2002, sobre a cessação
das hostilidades.
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A União Europeia está convicta de que o futuro do processo de reconciliação continua a estar nas mãos dos
somalianos. Assim, apela a todos os líderes para que cheguem a um compromisso final a breve trecho, para
que a paz e a estabilidade possam regressar ao país e assim termine uma década de conflito que causou
enorme sofrimento ao povo da Somália.

A União Europeia está pronta a dar o seu pleno apoio à Conferência de Paz patrocinada pela IGAD, bem
como a um acordo de paz abrangente e equilibrado e a instituições – abertas a todas as partes envolvidas – às
quais seja confiada a respectiva aplicação.

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.

_______________

88/03
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre os refugiados butaneses no Nepal
Bruxelas, 18 de Julho de 2003

Sendo um importante parceiro no desenvolvimento do Butão e do Nepal e a maior fonte de financiamento
dos campos de refugiados butaneses no Nepal, a União Europeia considera animador o facto de as partes
terem chegado, após vários anos de negociação, a acordo sobre a verificação das primeiras 12 000 pessoas no
campo de Khudunabari.

Contudo, a União Europeia partilha, das preocupações manifestadas quanto aos procedimentos e aos
resultados do processo de verificação, suscitadas pela incerteza da situação jurídica – incluindo os direitos de
cidadania – de 70,5% dos refugiados classificados como tendo saído voluntariamente do Butão. A UE
também está preocupada com a falta de procedimentos de recurso adequados.

A UE apela a ambas as partes para que dêem início ao repatriamento e à integração dos refugiados o mais
rapidamente possível, na plena observância das normas internacionais e dos direitos humanos. A UE
considera especialmente importante que as partes solicitem a intervenção do ACNUR – ou de qualquer outra
organização internacional com igual experiência – como consultor e observador independente e imparcial do
processo, por forma a assegurar o tratamento apropriado de todos os casos ainda por verificar e de todos os
recursos.

No intuito de facilitar o processo, a União Europeia insta as partes a elaborar planos de
repatriamento/reintegração que sejam transparentes e que contemplem, designadamente, as questões da
cidadania, da habitação, das terras agrícolas e dos subsídios de repatriamento, abrangendo tanto os
refugiados que desejem regressar ao Butão como os que desejem permanecer no Nepal. Como referido
anteriormente, a UE está disposta a prestar a assistência financeira adequada para a reintegração e a
reinstalação dos refugiados.
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Por último, a UE reafirma que o respeito das normas internacionais e dos direitos humanos é um dos pilares
fundamentais da cooperação entre a UE e o Nepal e o Butão, 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 – e a
Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem
igualmente a presente declaração.

_______________

89/03
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre a rebelião militar de 16 de Julho de 2003 em São Tomé e Príncipe
Bruxelas, 18 de Julho de 2003

A UE condena fortemente a rebelião militar que teve lugar a 16 de Julho em São Tomé e Príncipe.

A UE rejeita qualquer tomada do poder inconstitucional e sublinha o seu empenho nos princípios do Estado
de direito e dos processos democráticos, que constituem os únicos meios de mudança do governo.

A UE saúda a declaração da Presidência da UA e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que
condena a rebelião militar e apela ao restabelecimento da ordem constitucional.

A UE exorta as forças militares envolvidas a libertarem todos os ministros e outros detidos, a porem termo à
rebelião e a restabelecerem, sem violência, o Estado de direito e a democracia em São Tomé e Príncipe.

Chipre, a Estónia, a Eslovénia, 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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90/03

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a evolução da situação nas Ilhas Salomão

Bruxelas, 28 de Julho de 2003

A União Europeia tem acompanhado de perto a evolução da situação nas Ilhas Salomão. A estabilidade e o
desenvolvimento sustentável no Pacífico meridional constituem importantes objectivos da UE. À luz do
pleno apoio prestado pelo Governo e pelo Parlamento das Ilhas Salomão às operações de polícia dos
Estados-Membros preparatórias do fórum das Ilhas do Pacífico, a UE começou a ponderar atenta e
construtivamente que apoio ulterior há-de prestar a um esforço renovado, ao nível dos doadores do programa
global a longo prazo de estabilização das Ilhas Salomão.

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

_______________

92/03/rev.

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

Bruxelas, 28 de Julho de 2003

A União Europeia condena as repetidas violações do acordo de cessar-fogo assinado em Acra em
17 de Junho de 2003 enquanto grave obstáculo ao êxito da conclusão do processo de paz e causa de
indicíiveis sofrimentos para a população civil.

A União Europeia insta o Governo da Libéria e os representantes dos grupos rebeldes LURD e MODEL a
assinarem sem demora um acordo de paz global no âmbito das conversações de paz conduzidas pela
CEDEAO que deverão ser reatadas em Acra na segunda-feira, 28 de Julho de 2003. Exorta todas as partes a
abrirem mão dos seus interesses mesquinhos e a aceitarem o desafio de forjar uma parceria autêntica para a
reconstrução de uma Libéria estável e democrática.

A União Europeia chama a atenção para a gravidade da situação humanitária na Libéria e para a urgente
necessidade de prestação de assistência, e recorda aos signatários do acordo de cessar-fogo que têm a
obrigação de respeitar o direito humanitário internacional e os direitos do homem, de garantir a protecção das
actividades humanitárias e de permitir ao pessoal humanitário livre acesso ao território sob seu controlo.

A União Europeia salienta a importância de uma rápida projecção da força de estabilização e interposição
internacional, que deverá ser acompanhada pela imediata abdicação do Presidente Taylor.

A União Europeia está pronta a ponderar apoiar essa força.
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A União Europeia insta os estados vizinhos da Libéria a se absterem de qualquer acto que possa ser
entendido como de apoio ou de encorajamento ao prosseguimento do conflito armado.

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

_______________

93/03

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre a sublevação militar em Manila
Bruxelas, 1 de Agosto de 2003

A União Europeia congratula-se com a solução pacífica dada à sublevação militar em Makati, Manila, em 27
de Julho.

Felicitamos o Governo das Filipinas pelo rápida reacção com vista a restaurar a ordem. A UE congratula-se
ainda com o anúncio feito pela Presidente Gloria Macapagal Arroyo da criação de comissões independentes
para averiguar as causas da falhada sublevação militar em Makati e investigar os atentados à bomba em
Davao.

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

_______________

94/03

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre o tribunal especial encarregado de
julgar as violações dos direitos humanos cometidas em Timor Leste

Bruxelas, 6 de Agosto de 2003

A União Europeia congratulou-se com a criação de um tribunal especial encarregado de julgar as violações
dos direitos humanos cometidas em Timor Leste, que constituía um primeiro passo decisivo para traduzir em
justiça os responsáveis pelas violações dos direitos humanos cometidas em Timor Leste em 1999, e
respondia às preocupações expressas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Todavia, os julgamentos, recentemente concluídos com o último veredicto pronunciado pelo tribunal
especial em 5 de Agosto, não atingiram o objectivo de fazer justiça e não permitiram um apuramento
comprovado das violências cometidas.
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A UE expressa o seu desapontamento pelo facto de os magistrados de acusação não terem submetido todas
as provas, em especial as indicadas pelos investigadores da ONU e pela Comissão Nacional Indonésia para
os Direitos Humanos (KPP–HAM) nos seus relatórios, segundo os quais elementos das forças armadas, da
polícia e do governo civil teriam financiado e treinado grupos de milícias locais, que agiam com a sua
cumplicidade. Além disso, os magistrados de acusação não chamaram a testemunhar perante o tribunal
nenhum funcionário da INAMET ou membros das missões de observação independentes e apenas um
número muito limitado de "testemunhas-vítimas" de Timor Leste.

Estas deficiências verificadas durante os processos comprometeram a credibilidade das sentenças, que se
afiguram irrisórias face à gravidade dos crimes cometidos.

A UE deseja sublinhar que a garantia de que todos os autores de graves violações dos direitos humanos
respondam pelos seus actos reforçaria a confiança no sistema judiciário e contribuiria para a reconciliação.
Por esta razão, é de primordial importância que as autoridades judiciárias indonésias assegurem que os
processos de recurso sejam conduzidos em conformidade com as normas jurídicas internacionais e que as
decisões de segunda instância sejam pronunciadas no respeito do princípio da transparência.

A UE exorta ainda o Governo Indonésio a pôr em prática as recomendações relativas à reforma do sistema
judiciário que constam do relatório sobre a independência dos juízes e advogados elaborado pelo relator
especial da ONU. Ao mesmo tempo, a UE encoraja as autoridades competentes a que tomem as medidas
necessárias para melhorar a tramitação de futuros processos em matéria de violação dos direitos humanos,
nomeadamente os processos de Tanjung Priok.

A UE lamenta que o processo de Sander Thoenes não tenha sido submetido ao tribunal especial, e reitera
mais uma vez a urgência de que os seus assassinos sejam traduzidos em justiça sem mais tardar e no respeito
das normas internacionais.

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

_______________

95/03

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre o processo de reforma na Turquia

Bruxelas, 31 de Julho de 2003

A UE regista com satisfação o mais recente pacote de reformas aprovado pela Assembleia Nacional da
Turquia, que denota a continuação do empenho da Turquia em satisfazer os critérios políticos de Copenhaga.

Aparentemente, o pacote  aprofunda e alarga o processo de reforma, focando várias das prioridades da
parceria para a adesão, tais como o controlo civil das instituições militares, a luta contra a tortura e o
exercício das liberdades fundamentais. O próximo relatório periódico da Comissão, avaliará em maior
profundidade o conteúdo do pacote e o Conselho Europeu passará em revista os progressos em Dezembro de
2003.
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Em Copenhaga, o Conselho Europeu registou a determinação do Governo Turco em tomar novas medidas de
reforma e instou este Governo a dar rapidamente resposta a todas as insuficiências ainda existentes no
domínio dos critérios políticos.
Em Salónica, saudou o empenhamento do Governo Turco em concluir o processo de reforma,
nomeadamente os trabalhos legislativos até ao final de 2003.

À luz do referido pacote, a União Europeia incita portanto as autoridades turcas a prosseguir energicamente o
processo, em relação não só à legislação, mas também à respectiva eficaz execução.

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

_______________

96/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o processo de paz no Sudão

Bruxelas, 8 de Agosto de 2003

A União Europeia congratula-se com o reatamento, em 10 de Agosto, das conversações de paz relativas ao
Sudão, sob a égide da IGAD.

A UE considera que é chegado o momento de alcançar compromissos definitivos sobre as principais
questões pendentes, bem como um acordo global para pôr termo ao conflito e ao sofrimento da população
civil no Sudão.

A União Europeia insta as partes a colaborarem activamente com os mediadores da IGAD, encabeçados pelo
Enviado Especial do Quénia, a fim de chegar a uma solução global, assente na estrita observância do Estado
de direito e no pleno respeito dos direitos humanos e liberdades fundamentais, para satisfazer as aspirações à
paz e à prosperidade de todo o povo sudanês, num Sudão unificado.

A União Europeia louva o papel fulcral dos Estados membros da IGAD, com especial relevo para o Quénia,
na sua qualidade de mediador, e reitera o seu pleno e continuado apoio ao processo de paz conduzido pela
IGAD.
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A União Europeia assevera às partes que está disposta a prestar-lhes apoio na implementação do Acordo de
Paz e a acompanhar o Sudão na via da consolidação da paz, da democracia e do desenvolvimento.

A União Europeia congratula-se com o prolongamento, por mais três meses, da cessação das hostilidades e
da adenda relativa à equipa de verificação e vigilância, e está pronta a dar o seu apoio ao mecanismo de
vigilância.

A União Europeia insta as partes a cumprirem plenamente as obrigações decorrentes dos acordos assinados.

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.

_______________

97/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a possível construção de uma alta torre de observação em Pagan

Bruxelas, 7 de Agosto de 2003

A UE manifesta a sua satisfação pelo facto de o antigo sítio cultural de Pagan ter sido incluído na Lista
Indicativa do Património Mundial.

A UE está, todavia, muito preocupada com a decisão das autoridades birmanesas de construir uma torre de
observação em Pagan e com as consequências que daí poderão decorrer para a classificação de Pagan como
património mundial. A UE salienta que essa construção seria contrária às normas internacionais reconhecidas
em matéria de preservação dos sítios de importância histórica.

Atendendo aos efeitos que este projecto poderá ter para Pagan, a UE insta as autoridades birmanesas a
ponderarem as consequências da construção da torre para o património cultural da Birmânia.

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.

_______________
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Repertório das
resoluções e decisões aprovadas,

temas debatidos em sessão e seguimento dado

Este documento está disponível em

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)

A presente secção é da autoria da Direcção-Geral das Comissões e Delegações
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