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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:

32/2003 Distribuição de um CD-ROM dos debates das sessões plenárias de 2002.

33/2003 Subsídio de secretariado - final da legislatura.

34/2003 Disposições financeiras aplicadas no final da legislatura.

36/2003 Cursos de línguas para os observadores dos países aderentes.

37/2003 Anti-flu vaccinations.

38/2003 Cartões de Boas Festas 2003/2004.

39/2003 Semana do "Comércio equitativo", de 6 a 10 de Outubro de 2003.

40/2003 Prazo para a apresentação dos pedidos de reembolso e despesas e subsídios relativos
ao ano 2002.

41/2003 Newspaper kiosks of the European Parliament in Strasbourg.

Poderão ser solicitadas informações suplementares ao secretariado do Colégio dos Questores:

Estrasburgo : Edifício Salvador de Madariaga (SDM) 6/20 telefone:  74195

Bruxelas : Edifício Paul-Henri Spaak 8B/66 telefone:  43722

_______________
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

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

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

The Lord BETHELL (PPE-DE/UK)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a
partir de 30 de Setembro de 2003.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 25 de Setembro de
2003.

_______________

Renúncia de uma deputada holandêsa ao seu mandato de deputado ao
Parlamento Europeu

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

Hanja MAIJ-WEGGEN (PPE-DE/NL)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a
partir de 1 de Outubro de 2003.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 25 de Setembro de
2003.

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

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 8 de Outubro de 2003, tomou conhecimento da eleição de

Cees BREMMER

em substituição do deputada Hanja MAIJ-WEGGEN (PPE-DE/NL), com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2003.

_______________

Notificação oficial da eleição
de um deputado belga ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 8 de Outubro de 2003, tomou conhecimento da eleição de

Saïd EL KHADRAOUI

em substituição do deputada Kathleen VAN BREMPT (PSE /BE), com efeitos a partir de 7 de Outubro de
2003.

_______________
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Termo do mandato de uma deputada belga ao Parlamento Europeu

Na sessão de 8 de Outubro de 2003, o Parlamento tomou conhecimento da nomeação do:

Kathleen VAN BREMPT (PSE/BE)

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 29 de Setembro de 2003.

_______________

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

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

Arlindo CUNHA (PPE-DE/PT)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2003.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 8 de Outubro de 2003.

_______________
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Termo do mandato de um deputado português ao Parlamento Europeu

Na sessão de 9 de Outubro de 2003, o Parlamento tomou conhecimento da nomeação do:

Jorge MOREIRA DA SILVA (PPE-DE/PT))

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 6 de Outubro de 2003.

_______________

Substituição de um observador da República da Eslováquia no Parlamento
Europeu

As autoridades competentes da República da Eslováquia comunicaram a substituição do Sr. Imrich BÉREŠ,
Observador no Parlamento Europeu pelo:

Sr. Jozef HERIBAN

com efeito a partir de 9 de Setembro de 2003.

O Parlamento tomou nota desta substituição na sessão de 25 de Setembro de 2003.

_______________
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Substituição de um observador cipriota no Parlamento Europeu

As autoridades cipriotas competentes comunicaram a substituição do Sr. Demetris SYLLOURIS, Observador
no Parlamento Europeu pelo:

Sra. Eleni THEOCHAROUS

com efeito a partir de 6 de Outubro de 2003.

O Parlamento tomou nota desta substituição na sessão de 8 de Outubro de 2003.

_______________
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

A sessão de 22 de Setembro de 2003, o Parlamento Europeu domou conhecimento de que

Pietro-Paolo MENNEA

aderiu ao Não inscritos (NI), com efeito em 8 de Julho de 2003.
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PERGUNTAS ESCRITAS                                                                    (Situação em 09.10.2003)

Autor Objecto N°

Geoffrey Van Orden Fundo para protecção infantil na Bulgária E-2701/03

Bill Miller Madeira obtida ilegalmente E-2702/03

Luigi Vinci O sociólogo Mehemet Bercet e a directora da associação
para os refugiados Goc-Der de Istambul, Sefika Gurbuz,
acusados na Turquia de incitamento ao ódio racial

E-2703/03

Luigi Vinci Transposição da Directiva 2000/78/CE de 27.11.2000 para
a legislação italiana

E-2704/03

Raffaele Costa Energias renováveis E-2705/03

Raffaele Costa Programa Daphne E-2706/03

Raffaele Costa Cartão de saúde electrónico E-2707/03

Raffaele Costa Projecto City-Res Network E-2708/03

Maurizio Turco Inquéritos do OLAF sobre o Eurostat E-2709/03

Kathleen Van Brempt Incenso E-2710/03

Kathleen Van Brempt Nicotina livre E-2711/03

Kathleen Van Brempt Contrafacção de dinheiro E-2712/03

Kathleen Van Brempt Controlos rodoviários - TISPOL E-2713/03

Kathleen Van Brempt Pedidos de indemnização em caso de nascimento indevido E-2714/03

Kathleen Van Brempt Rohypnol E-2715/03

Kathleen Van Brempt Detectores de radares E-2716/03

Kathleen Van Brempt Rede de pistas cicláveis E-2717/03

Anne Van Lancker Rede de pistas cicláveis E-2718/03

Margrietus van den Berg Pergunta subsequente sobre a problemática colocada pelos
alunos fronteiriços

E-2719/03

Erik Meijer Iniciativas tendentes a proteger as aspirações da UE na
perspectiva de uma sociedade do conhecimento dinâmica
até 2010 contra involuntárias consequências negativas do
Pacto de Estabilidade

E-2720/03

Erik Meijer Iniciativas tendentes a proteger as aspirações da UE na
perspectiva de uma sociedade do conhecimento dinâmica
até 2010 contra involuntárias consequências negativas do
Pacto de Estabilidade

E-2721/03
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Joan Colom i Naval Aplicação do Regulamento (CEE) nº 2158/92 do
Conselho relativo à protecção das florestas da
Comunidade contra os incêndios

P-2722/03

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos do
Homem e os povos indígenas

P-2723/03

Antonios Trakatellis Depósito sem controlo de resíduos tóxicos e de
substâncias químicas na Grécia e violação da legislação
ambiental por uma instalação de tratamento dos resíduos
tóxicos em Lárimna, província de Ftiótide

P-2724/03

Jules Maaten Corrupção na fronteira búlgara E-2725/03

Nelly Maes Escolas para a minoria russa na Letónia P-2726/03

Antonio Tajani Telecom Sérvia P-2727/03

Ewa Hedkvist Petersen Linha de caminho-de-ferro Norrbottnia P-2728/03

Toine Manders Introdução de um sistema incorrecto de reembolso dos
depósitos das embalagens na Alemanha

P-2729/03

Herbert Bösch Respeito do direito comunitário no âmbito da privatização
da Voest, na Áustria

P-2730/03

Mihail Papayannakis Acordo-quadro de união aduaneira entre a Turquia e a
parte Norte de Chipre

P-2731/03

Herbert Bösch Possíveis conflitos de interesses no seio da Direcção-
Geral da Concorrência

E-2732/03

Hiltrud Breyer Subsídios atribuídos à fábrica siderúrgica de
Georgsmarienhütte

E-2733/03

Glyn Ford Encriptação das comunicações da UE E-2734/03

Glyn Ford Custos da utilização do software da Microsoft E-2735/03

Glyn Ford Quotas de tamboril E-2736/03

Glyn Ford Direitos do Homem  no Vietname E-2737/03

Glyn Ford Vistos de trânsito na UE E-2738/03

Bernd Lange Leader+: Pré-financiamento por parte dos promotores de
projectos

E-2739/03

Bernd Lange Restituição de montantes pouco avultados no âmbito de
programas de apoio comunitários

E-2740/03

Richard Corbett Croácia E-2741/03

Richard Corbett Eslováquia E-2742/03

Richard Corbett Eslováquia E-2743/03

Richard Corbett Eslováquia E-2744/03



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS18

Boletim 20.10.2003 - PT - PE 332.929

Joan Vallvé Impacto ambiental da ampliação do aeroporto de Eivissa E-2745/03

Luigi Vinci Violações da legislação europeia em matéria de Zona de
Protecção Especial e de Sítios de Importância
Comunitária e utilização de fundos europeus para o
repovoamento florestal de Alta Murgia (Bari)

P-2746/03

Paul Rübig Situação de desvantagem de empresas de construção
austríacas no âmbito da prestação de serviços em
estaleiros na Alemanha

E-2747/03

Konstantinos Hatzidakis Escola primária de Rizokarpassos E-2748/03

Jan Dhaene Reembolso da taxa alemã sobre os veículos pesados pelo
Governo da Região da Flandres

E-2749/03

Jan Dhaene Transporte de bicicletas como bagagem nos comboios
internacionais

E-2750/03

Gabriele Stauner Manobras ilícitas no quadro da adjudicação de um
contrato à empresa CESD-Roma

P-2751/03

Kathalijne Buitenweg e Joost
Lagendijk

Acordo de Associação UE/Turquia e aumento das taxas de
emissão de autorizações de residência nos Países Baixos

E-2752/03

Elly Plooij-van Gorsel Adaptação da lei neerlandesa relativa aos meios de
comunicação

E-2753/03

Samuli Pohjamo Possibilidade de os tradutores da Comissão poderem
trabalhar nos seus países de origem

E-2754/03

Glyn Ford Exigência da menção da nacionalidade nas cartas de
condução

E-2755/03

Marjo Matikainen-Kallström Informações sobre os passageiros dos transportes aéreos
entre a UE e os EUA

E-2756/03

Marco Cappato Crise nuclear na Coreia do Norte P-2757/03

Werner Langen Entrada em vigor do regulamento de isenção por categoria
aplicável ao sector automóvel

P-2758/03

Fernando Fernández Martín Método de cálculo da assistência financeira aos
fornecedores tradicionais ACP de bananas

E-2759/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Denominação de origem protegida (DOP) "Mexillón de
Galicia"

E-2760/03

Erik Meijer Forte aumento dos transportes de resíduos industriais não
triados dos Países Baixos para a Alemanha, a fim de
reduzir os custos de selecção e transformação

E-2761/03

Erik Meijer Divulgação ao público da composição completa e das
mudanças dos Gabinetes dos membros da Comissão
Europeia no passado, no presente e no futuro

E-2762/03
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Erik Meijer Não validade de diplomas estrangeiros para a docência em
França, devido à continuação da prática de recrutamento
com base num exame francês

E-2763/03

Mihail Papayannakis Cadastro nacional da Turquia e propriedades em Imvros E-2764/03

Raffaele Lombardo e Francesco
Musotto

Alteração do Regulamento (CE) nº 1623/2000 no que se
refere à utilização de mostos concentrados e de mostos
concentrados rectificados

E-2765/03

Elly Plooij-van Gorsel Fraude internacional no sector da construção civil P-2766/03

Dana Scallon Financiamentos concedidos a ONG P-2767/03

Alexandros Alavanos Execução de encomendas do Organismo dos Caminhos-
de-ferro da Grécia pelos "Estaleiros Gregos S.A."

E-2768/03

Christopher Huhne Método de avaliação dos inspectores de segurança de
mercadorias perigosas

E-2769/03

Robert Evans Indemnizações por danos físicos E-2770/03

Glyn Ford Financiamento comunitário do projecto ENABLE E-2771/03

Glyn Ford Níveis de cobertura do seguro de responsabilidade civil
profissional para as pequenas seguradoras

E-2772/03

Mogens Camre Normas aplicáveis ao pessoal dos centros de emergência
dos Estados-Membros da UE

E-2773/03

Theresa Villiers Classificação do Hamas como organização terrorista E-2774/03

Jules Maaten Prorrogação ilícita da prisão preventiva de um cidadão da
UE na Tailândia

E-2775/03

Hans Kronberger Incompatibilidade, na Áustria, entre os objectivos da
Directiva comunitária 2001/77/CE relativa às fontes de
energia renováveis e a aplicação da Directiva-quadro
comunitária relativa à política da água

P-2776/03

Stavros Xarchakos Utilização da língua aromena, albanesa, eslavo-
macedónica e pomaca na Grécia

E-2777/03

Erik Meijer Critérios para a nomeação e destituição de funcionários
com estatuto de consultor especial e impossibilidade de os
encontrar no organigrama da Comissão

E-2778/03

Erik Meijer Aumento do transporte ferroviário de encomendas postais
e mercadorias na Alemanha e incentivo dos outros
Estados-Membros a procederem de igual forma

E-2779/03

António Campos Incêndios na União P-2780/03

Maurizio Turco e outros Violação da liberdade religiosa na China relativamente ao
movimento Falun Gong

E-2781/03

Torben Lund Avaliação de impacto ambiental e directiva sobre habitats P-2782/03
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Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa e Adriana Poli Bortone

Eleições na Albânia E-2783/03

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa e Adriana Poli Bortone

Eleições na Albânia E-2784/03

Armando Cossutta Acidentes de trabalho, "homicídios brancos" E-2785/03

Manuel dos Santos Revisão do Programa de Estabilidade e Crescimento P-2786/03

Chris Davies Febre aftosa E-2787/03

Chris Davies Utilização de turfa para produzir electricidade E-2788/03

Eija-Riitta Korhola Regras de conservação de direitos em carteira no
comércio de licenças de emissão da UE: o direito de os
países depositarem direitos de emissão

E-2789/03

Eija-Riitta Korhola Depósito em carteira no comércio das emissões da UE:
manutenção sem alterações das AAU (BSA)

E-2790/03

Eija-Riitta Korhola O problema da contagem dupla no comércio de licenças
de emissão

E-2791/03

Eija-Riitta Korhola Possibilidades de especulação agressiva no comércio das
licenças de emissão

E-2792/03

Eija-Riitta Korhola Definição de "ar quente" e rejeição no Protocolo de
Quioto

E-2793/03

Eija-Riitta Korhola Publicação do objectivo da UE em relação ao Protocolo
de Quioto como um valor médio flexível com a duração
de cinco anos

E-2794/03

Eija-Riitta Korhola Questão da atribuição das quotas relativas aos direitos de
emissão de gases de efeito de estufa

E-2795/03

Erik Meijer Incertezas relativas à necessidade de compensação
financeira a atribuir pelas autoridades nacionais aos
projectos regionais que deixarem de ser financiados pelos
fundos regionais da UE após 2006

E-2796/03

Ria Oomen-Ruijten Luta contra a legionelose E-2797/03

Alexander de Roo, Dorette Corbey
e Ria Oomen-Ruijten

Segurança eléctrica das caravanas E-2798/03

Domenico Mennitti Realização de corredores pan-europeus P-2799/03

Paulo Casaca Aplicação do Regulamento (CE) nº 1227/2001, de 18 de
Junho de 2001

P-2800/03

Pedro Marset Campos Portagens especiais em França e na Alemanha para o
transporte rodoviário de mercadorias

E-2801/03

Pedro Marset Campos Portagens especiais em França e na Alemanha para o
transporte rodoviário de mercadorias

E-2802/03
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Domenico Mennitti Políticas a favor dos países que confinam com o
Mediterrâneo

E-2803/03

Elisabeth Jeggle Contrato Asia Urbs nº Ala/95-21-b7-3010/39 E-2804/03

Avril Doyle Energia solar E-2805/03

Erik Meijer Eliminação de obstáculos ao requerimento dos direitos de
pensão dos trabalhadores que no passado exerceram uma
actividade profissional noutro Estado-Membro

E-2806/03

Erik Meijer A cruzada do Vaticano contra o casamento homossexual
dentro da UE e o direito de o Vaticano adquirir receitas
através da emissão de moedas de euro

E-2807/03

Albert Maat Riscos das terapias hormonais E-2808/03

Paulo Casaca Acções inovadoras no sector das pescas, 2003/C 115/08 E-2809/03

Ari Vatanen Autorizar a circulação na Europa de camiões com
atrelados de maior cumprimento

P-2810/03

Rosa Miguélez Ramos Situação na zona de pesca da Mauritânia P-2811/03

Bernd Lange Revisão da Directiva relativa à carta de condução, carta de
condução de motociclos ligeiros

E-2812/03

Bernd Lange Revisão da Directiva relativa à carta de condução:
requisitos em matéria de acuidade visual

E-2813/03

Elisabeth Jeggle Taxas das transferências entre a Alemanha e o Reino
Unido

E-2814/03

Glyn Ford Detenção e prisão do reverendo Rinaldy Damanik na
Celebes Central, na Indonésia

E-2815/03

Joan Vallvé Iniciativas comunitárias E-2816/03

Konstantinos Hatzidakis Nova Olympic Airways P-2817/03

Konstantinos Hatzidakis Dotações Fundo de Coesão atribuídas à Grécia e
executadas em 2003

E-2818/03

Proinsias De Rossa Avaliações do impacto ambiental na Irlanda E-2819/03

Geoffrey Van Orden Números individuais de matrículas para os reboques E-2820/03

Geoffrey Van Orden Bicicletas eléctricas E-2821/03

Theresa Villiers Bem-estar das vacas leiteiras E-2822/03

Françoise Grossetête Anexo da Directiva 90/435/CEE P-2823/03

Marie Isler Béguin Auto-estrada A28 e Directiva Habitats P-2824/03

Nelly Maes Diversidade linguística E-2825/03

Kathleen Van Brempt Eco-condução E-2826/03
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Kathleen Van Brempt Células de isolamento em estabelecimentos hospitalares E-2827/03

Kathleen Van Brempt Legibilidade de discos compactos (cd-rom) reutiliáveis E-2828/03

Jan Mulder Custos gerados pelos surtos de febre aftosa E-2829/03

Alexandros Alavanos Caminhos-de-ferro na Grécia P-2830/03

Camilo Nogueira Román Declarações do primeiro-ministro do Governo espanhol
criticando a Convenção e anunciando a sua oposição a
elementos básicos do texto da Constituição acordado

E-2831/03

Camilo Nogueira Román O cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento E-2832/03

Konstantinos Hatzidakis Programa de formação dos desempregados através do
OAED na Grécia

E-2833/03

Gilles Savary Acordos  aéreos com os Estados Unidos P-2834/03

Heinz Kindermann Aprovação do projecto "GEOPLANTOUR" no âmbito do
programa TERRA - Investigações do OLAF

P-2835/03

Ulla Sandbæk HIV e o apoio da Comissão ao desenvolvimento de um
microbicida a preço razoável

P-2836/03

Alexandros Alavanos Criação de uma nova companhia aérea pela Olympic
Airways

E-2837/03

Alexandros Alavanos Destruição da estrada Paradisia - Tzakonas na Messinia E-2838/03

Alexandros Alavanos O lugar do Iraque na ONU e a posição da UE E-2839/03

Alexandros Alavanos Proposta de decisão do Conselho e liberdade dos cidadãos E-2840/03

Ria Oomen-Ruijten Prestações de assistência social e direito de estadia E-2841/03

Ria Oomen-Ruijten Introdução do sistema de depósito de garantia alemão E-2842/03

Astrid Thors Internamento de crianças em instituições na Letónia E-2843/03

Isabelle Caullery Ajudas concedidas a companhias aéreas que praticam
tarifas baixas

P-2844/03

Isabelle Caullery Alargamento da União Europeia e transportes aéreos E-2845/03

Isabelle Caullery Directiva europeia sobre a tarifação das infra-estruturas de
transporte

E-2846/03

Miquel Mayol i Raynal Projecto urbanístico "Salobrar de Campos - Es trenc" P-2847/03

Mihail Papayannakis Aplicação da Directiva 2000/53/CE E-2848/03

Stavros Xarchakos Denúncias ou infracções relativas à implementação da
legislação comunitária em matéria de ambiente na Grécia

E-2849/03

Stavros Xarchakos Práticas de certas cooperativas de construção e de
veraneio na Grécia

E-2850/03
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Monica Frassoni Construção de uma estrada sem realização de um EIA na
zona dos gessos triásicos, Parque Nacional do Apenino
Tosco-Emiliano (Villa Minozzo, RE, Itália)

E-2851/03

Raffaele Costa Projectos italianos apresentados no âmbito do programa
de acção comunitária em matéria de saúde pública

E-2852/03

Richard Corbett Directiva relativa aos serviços portuários: ataque de
agente da Comissão ao Parlamento

E-2853/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Programa MEDA e as mulheres P-2854/03

Christopher Huhne Directiva relativa aos produtos biocidas P-2855/03

Jens-Peter Bonde O estatuto da língua turca E-2856/03

Graham Watson Seicheles E-2857/03

Pierre Jonckheer Mina de carvão a céu aberto a norte de Leão (Valle de
Laciana, Espanha)

E-2858/03

Mario Borghezio Montantes dos financiamentos europeus atribuídos aos
fundamentalistas islâmicos palestinianos do Hamas

E-2859/03

Jens-Peter Bonde Artigo III-302.º do projecto de Constituição para a Europa E-2860/03

Graham Watson Culturas geneticamente modificadas E-2861/03

Anne André-Léonard O "Gabinete europeu para os assuntos públicos e os
direitos do homem" da Cientologia

P-2862/03

Ole Sørensen Alerta urgente da Comissão sobre a presença de
salmonelas na carne de porco dinamarquesa

P-2863/03

Maurizio Turco Dados e fontes que permitem avaliar o actual papel do
sistema financeiro do Vaticano no pagamento de juros a
favor de pessoas singulares

P-2864/03

Elisabeth Schroedter e Inger
Schörling

Destruição de elementos únicos do património natural em
Brandeburgo (Alemanha)

E-2865/03

Anne André-Léonard "Gabinete Europeu de Assuntos Públicos e de Direitos do
Homem" da Cientologia

E-2866/03

Brice Hortefeux Atraso em matéria de ensino superior E-2867/03

Brice Hortefeux Mercado europeu de electricidade E-2868/03

Margrietus van den Berg Programa EDCTP para a cooperação entre a Europa e os
países em vias de desenvolvimento em matéria de ensaios
clínicos

E-2869/03

Maurizio Turco Inquérito judicial sobre a utilização dos fundos da Região
de Lombardia destinados à formação profissional

E-2870/03

Hiltrud Breyer Investigação que implique a utilização de embriões
humanos e células estaminais embriónicas

P-2871/03
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Margrietus van den Berg Resgate do ferry-boat Le Joola P-2872/03

Jules Maaten Medição da emissão de partículas nos automóveis
privados; Directivas 92/55/CEE, 96/96/CE e 99/52/CE

E-2873/03

Proinsias De Rossa Extracção e conservação de órgãos de crianças sem
consentimento parental

E-2874/03

Hélène Flautre Situação dos migrantes e dos requerentes de asilo em
Malta

P-2875/03

Alexandros Alavanos Criação de hábitos alimentares nas escolas E-2876/03

Jan Dhaene Concurso internacional de arquitectura "Sentiers de
l'Europe" e praça Jean Rey

E-2877/03

Jan Dhaene Controlo técnico dos sistemas de visão indirecta dos
veículos pesados

E-2878/03

Jan Dhaene Controlo técnico dos sistemas de visão indirecta dos
veículos pesados

E-2879/03

Jan Dhaene Roubo de bicicletas E-2880/03

Jan Dhaene Roubo de bicicletas E-2881/03

Antonios Trakatellis A aplicação da Directiva 2000/35/CE na União Europeia e
atrasos nos pagamentos aos hospitais pelo Estado e pelos
organismos públicos na Grécia

P-2882/03

Charles Tannock Acusações de fixação de preços pelas companhias de
ferry-boats na travessia do Canal da Mancha

P-2883/03

Charles Tannock Perseguição aos cristãos no Egipto E-2884/03

Charles Tannock Aplicação do Acordo de Associação UE/Israel E-2885/03

Charles Tannock Dificuldades encontradas na liberalização do sector do
transporte ferroviário na Europa

E-2886/03

Bill Miller Subprodutos animais E-2887/03

Joan Vallvé Voos para as ilhas. Declaração de serviço de interesse
público

E-2888/03

Samuli Pohjamo e Mikko Pesälä Preço mínimo para a importação e taxa de importação do
salmão e da truta salmonada da Noruega

E-2889/03

Anne Jensen Auxílio a fábricas na antiga RDA E-2890/03

Konstantinos Hatzidakis Insuficiência das medidas de segurança nos locais de
trabalho na Grécia

E-2891/03

Mario Borghezio Sistemas de certificação mais eficazes para o aço utilizado
em estruturas proveniente de países extra-comunitários

E-2892/03
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Ole Krarup Violação das normas de protecção de dados P-2893/03

Konstantinos Hatzidakis Programa de aquisição de experiência profissional
(STAGE) na Grécia

E-2894/03

Dana Scallon Ovinicultores irlandeses E-2895/03

Patricia McKenna Programa Especial de Apoio à Paz e à Reconciliação na
Irlanda

P-2896/03

Roberta Angelilli Crise laboral da Alcatel Italia S.p.A. P-2897/03

Helmut Kuhne Possível utilização fraudulenta de fundos da UE em
Espanha

E-2898/03

Konstantinos Hatzidakis Evolução da dívida pública e do défice da Grécia em 2003 E-2899/03

Antonio Tajani Protecção de postos de trabalho E-2900/03

Antonio Tajani Protecção de postos de trabalho E-2901/03

Miet Smet Suspensão dos acordos de cooperação e protelamento da
assinatura de acordos de cooperação

E-2902/03

Miet Smet Suspensão dos acordos de cooperação e protelamento da
assinatura de acordos de cooperação

E-2903/03

Miet Smet Programa CARDS E-2904/03

Konstantinos Hatzidakis O desemprego na Grécia com base no censo de 2001 E-2905/03

Gerhard Schmid Aplicação da Directiva 2001/97/CE - Directiva relativa à
prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos
de branqueamento de capitais

E-2906/03

Antonios Trakatellis Despesas e indicadores estruturais relativos à Investigação
e Inovação na UE e na Grécia

E-2907/03

Franz Turchi Projecto industrial Alcatel E-2908/03

Olivier Dupuis Futuro estatuto do Tibete P-2909/03

Joan Vallvé Problemas na fronteira entre a Alemanha e a Polónia E-2910/03

Glenys Kinnock Violência no futebol E-2911/03

Joan Vallvé Políticas de coesão da União Europeia E-2912/03

Claude Moraes Aplicação da Directiva relativa ao tempo de trabalho no
sector "offshore"

P-2913/03

Mario Borghezio Declarações proferidas por Romano Prodi sobre Arafat
ultrapassam os seus poderes

P-2914/03

Francesco Speroni Parcialidade de Romano Prodi durante a campanha para o
referendo na Suécia

P-2915/03
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Marianne Thyssen Ajuda financeira da Comunidade às organizações de
produtores transnacionais

P-2916/03

Gabriele Stauner 2 DAS, Camire, Marcom, World Systems, grupo Ariane
II, Sema Belgium

E-2917/03

Marco Cappato e Maurizio Turco Caso do cidadão italiano Maurizio Trotta, detido na
Roménia

E-2918/03

Marco Cappato e Maurizio Turco Caso do cidadão italiano Maurizio Trotta, detido na
Roménia

E-2919/03

Miquel Mayol i Raynal Medicinas alternativas e complementares E-2920/03

Glyn Ford Subsídios aos produtores de algodão E-2921/03

Claude Moraes Sanções comerciais contra a Birmânia E-2922/03

Marianne Thyssen O sistema de patentes e as PME E-2923/03

Salvador Garriga Polledo Conselho Europeu para garantir o abastecimento
energético

E-2924/03

Salvador Garriga Polledo Pacto europeu para a produtividade E-2925/03

Michl Ebner Reforço urgente do apoio às corporações de bombeiros
voluntários

E-2926/03

Michl Ebner Reforço urgente do apoio às corporações de bombeiros
voluntários

E-2927/03

Proinsias De Rossa Perspectiva de desenvolvimento do espaço comunitário e
Projecto SRUNA

E-2928/03

Olivier Dupuis Situação de Thich Tri Luc, cidadão vietnamita que goza
do estatuto de refugiado do ACNUR, raptado no
Cambodja e que aguarda julgamento no Vietname

E-2929/03

Marco Cappato e outros Nomeação do general Ammar para o cargo de presidente
do Comité Organizativo Nacional da Cimeira Mundial
sobre a Sociedade da Informação

E-2930/03

Marco Cappato e outros Nomeação do general Ammar para o cargo de presidente
do Comité Organizativo Nacional da Cimeira Mundial
sobre a Sociedade da Informação

E-2931/03

Cristiana Muscardini Combate à contrafacção E-2932/03

Cristiana Muscardini Limites de concentração de DDT total nos peixes E-2933/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Centro Espanhol E-2934/03

Monica Frassoni e Guido Sacconi Inclusão dos resíduos entre as fontes de energia elegíveis
a título do regime reservado às fontes de energia
renováveis

E-2935/03
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Ria Oomen-Ruijten e Alexander de
Roo

Ligação eléctrica das caravanas E-2936/03

Philip Claeys Comunicação da Comissão relativa à imigração, à
integração e ao emprego - função económica da imigração

E-2937/03

Philip Claeys Comunicação da Comissão relativa à imigração, à
integração e ao emprego

E-2938/03

José Ribeiro e Castro EURES - Promoção e divulgação E-2939/03

Rosa Miguélez Ramos Dotações do Fundo de Solidariedade E-2940/03

Rosa Miguélez Ramos Dotações do Fundo de Solidariedade E-2941/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Programa de Orientação Plurianual (POP): Redução das
dimensões da frota de pesca comunitária

E-2942/03

Erik Meijer Contribuição dos contribuintes europeus para o incentivo
e a manutenção das corridas de touros e de outras práticas
que implicam maus-tratos dos animais

E-2943/03

Erik Meijer Supressão do comboio especial que transportava um
grande número de funcionários e colaboradores dos
grupos políticos entre os dois locais de reunião do
Parlamento Europeu

E-2944/03

Dana Scallon Programa específico de investigação E-2945/03

Dana Scallon Programa específico de investigação E-2946/03

Peter Liese Parque industrial de Trupbach P-2947/03

Christopher Heaton-Harris Disposições relativas à denúncia de irregularidades P-2948/03

Gian Gobbo Indicação dos produtos congelados P-2949/03

Dorette Corbey Futuro do programa LIFE-Natureza P-2950/03

Brice Hortefeux Projecto de regulamento REACH P-2951/03

Maurizio Turco e Marco Cappato Condenação à morte por lapidação na Nigéria E-2952/03

Maurizio Turco e Marco Cappato Condenação à morte por lapidação na Nigéria E-2953/03

Maurizio Turco e Marco Cappato Enésimo episódio de perseguição de homossexuais no
Egipto

E-2954/03

Maurizio Turco e Marco Cappato Enésimo episódio de perseguição de homossexuais no
Egipto

E-2955/03

Bart Staes Aumento do contributo para o Fundo das Nações Unidas
para a População (UNFPA)

E-2956/03

Mogens Camre Proposta da Comissão de alteração da Directiva 94/34/CE E-2957/03

Armando Cossutta Preços elevados nos países da zona euro E-2958/03
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Armando Cossutta Riscos de cortes gerais de energia eléctrica E-2959/03

Armando Cossutta Processo de paz no Médio Oriente E-2960/03

Alexandros Alavanos Trabalhadores na "Unidade de Organização e Gestão do
Quadro Comunitário de Apoio" (MOD A.E.)

E-2961/03

Alexandros Alavanos Destruição de tesouros em Santa Sofia E-2962/03

Alexandros Alavanos Cortes nas dotações para a investigação e a prevenção dos
acidentes

E-2963/03

Brigitte Langenhagen Aparelho de controlo digitais P-2964/03

Graham Watson Financiamento da investigação no domínio da
endometriose

E-2965/03

Brian Simpson Plano Hidrológico Nacional espanhol: o impacte da
barragem de La Brena sobre o lince ibérico e as aves de
rapina protegidas

E-2966/03

Marie-Thérèse Hermange Provedor europeu da criança E-2967/03

Maurizio Turco Eurojust E-2968/03

Roberto Bigliardo Gestão de 150.000 euros dos fundos comunitários -
envolvimento de uma ministra romena

E-2969/03
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

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 11

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 25

17/2003 336.348 Struan STEVENSON, Bob van den
BOS, Nelly MAES, Mihail
PAPAYANNAKIS e Phillip
WHITEHEAD

Proibição da comercialização de peles de gato e de
cão

22.09.2003 22.12.2003 84

                                                     
1 Situação em  25.09.2003
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

18/2003 336.360 André BRIE, Willi GÖRLACH, Joost
LAGENDIJK e Philippe MORILLON

Melhoria imperativa da situação dos direitos
humanos da população curda na Síria

22.09.2003 22.12.2003 16

19/2003 336.516 Marie Anne Isler BÉGUIN e
Alexander de ROO

Estabelecimento da ratificação do Protocolo de
Quioto como condição prévia nos acordos celebrados
entre a UE e os países terceiros

22.09.2003 22.12.2003 19

20/2003 336.517 Philip CLAEYS e Koenraad DILLEN Realização de referendos sobre a possível adesão da
Turquia à União Europeia

22.09.2003 22.12.2003 8
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COMISSÕES



COMISSÕES32

Boletim 20.10.2003 - PT - PE 332.929

NOMEAÇÃO DE RELATORES                      (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PSE

Cisjordânia e Gaza: cooperação
financeira e técnica (modif. Regul.
1734/94/CE)

AFET (P) 07.10.03 C5-0403/03

MULDER
(ELDR)

Protecção das águas subterrâneas contra a
poluição

AGRI (P) 07.10.03 C5-0447/03

DAUL
(PPE-DE)

Protecção fitossanitária AGRI (F) 29.09.03 C5-0392/03

DAUL
(PPE-DE)

Lúpulo: organização comum de mercado
(OCM), prorrogação da ajuda até 2004
(modif. regul. (CEE) nº 1696/71)

AGRI (F) 07.10.03 C5-0460/03

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Ajuda concedida no sector das sementes
para a campanha de comercialização de
2004/05

AGRI (F) 07.10.03 C5-0459/03

Grupo
PPE-DE

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

AGRI (F) 29.09.03 C5-0438/03

AVEROFF
(PPE-DE)

Sociedade da informação, eEuropa:
estatísticas comunitárias

BUDG (P) 07.10.03 C5-0401/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Pesca: custos suplementares gerados pela
ultraperifericidade dos Açores, Madeira,
Canárias, Guiana e Reunião (modif. reg

BUDG (P) 07.10.03 C5-0390/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Protocolo relativo ao acordo de pesca
CE/Costa do Marfim

BUDG (P) 07.10.03 C5-0458/03

FÄRM
(PSE)

Sérvia e Montenegro: atribuição de uma
ajuda macrofinanceira suplementar
(modif. dec.)

BUDG (P) 07.10.03 C5-0428/03

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Cisjordânia e Gaza: cooperação
financeira e técnica (modif. Regul.
1734/94/CE)

BUDG (P) 07.10.03 C5-0403/03
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (P) 07.10.03 C5-0400/03

MULDER
(ELDR)

Ajuda concedida no sector das sementes
para a campanha de comercialização de
2004/05

BUDG (P) 07.10.03 C5-0459/03

MULDER
(ELDR)

Lúpulo: organização comum de mercado
(OCM), prorrogação da ajuda até 2004
(modif. regul. (CEE) nº 1696/71)

BUDG (P) 07.10.03 C5-0460/03

BÖSCH
(PSE)

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

CONT (F) 29.09.03 C5-0312/03

DOS SANTOS
(PSE)

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

ECON (P) 22.09.03 C5-0351/03

RADWAN
(PPE-DE)

Mercado Interno: estratégia, prioridades
2003-2006. Comunicação

ECON (P) 06.10.03 C5-0379/03

Grupo
PPE-DE

Euro: protecção contra a falsificação,
responsabilidade Comissão do Centro
técnico

ECON (P) 07.10.03

HERMANGE
(PPE-DE)

Imposto sobre o valor acrescentado IVA:
taxas reduzidas (alt. Directiva
77/388/CEE)

EMPL (P) 24.09.03 C5-0359/03

Grupo
PSE

Segurança social: trabalhadores
assalariados, não assalariados e famílias
(alt. Reg. 1408/71/CEE, 574/72/CEE)

EMPL (F) 24.09.03 C5-0368/03

McKENNA
(VERTS/ALE)

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

ENVI (P) 02.10.03 C5-0438/03

BOWIS
(PPE-DE)

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

ENVI (F) 25.09.03 C5-0400/03
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

GOODWILL
(PPE-DE)

gases fluorados com efeito de estufa ENVI (F) 25.09.03 C5-0397/03

de ROO
(VERTS/ALE)

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

ENVI (F) 02.10.03 C5-0355/03

Grupo
ELDR

Ambiente : requisitos de concepção
ecológica dos produtos que consomem
energia

ENVI (F) 07.10.03 C5-0369/03

Grupo
PPE-DE

Protecção das águas subterrâneas contra a
poluição

ENVI (F) 07.10.03 C5-0447/03

Grupo
PSE

Emissão de gases poluentes provenientes
dos motores de ignição por compressão

ENVI (F) 07.10.03 C5-0456/03

FRAISSE
(GUE/NGL)

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

FEMM (P) 02.10.03

GHILARDOTTI
(PSE)

O desenvolvimento do sector dos
serviços com vista à criação de postos de
trabalho

FEMM (P) 02.10.03

GILLIG
(PSE)

Comité da Protecção Social FEMM (P) 02.10.03 C5-0317/03

PRETS
(PSE)

Observatório Europeu do Racismo e da
Xenofobia: revisão do Regulamento
1035/97/CE.

FEMM (P) 02.10.03 C5-0436/03

Grupo
PPE-DE

Afeganistão: desafios e perspectivas para
o futuro

FEMM (P) 02.10.03

Grupo
PPE-DE

Destacamento de trabalhadores no quadro
de prestações de serviço: aplicação direct.

FEMM (P) 02.10.03 C5-0405/03

Grupo
VERTS/ALE

A organização do tempo de trabalho
(Revisão da Directiva 93/104/CEE)

FEMM (P) 02.10.03

ZRIHEN ZAARI
(PSE)

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

FEMM (F) 02.10.03 C5-0367/03

LANGEN
(PPE-DE)

Serviços de interesse geral. Livro Verde ITRE (P) 22.09.03 C5-0376/03
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

PLOOIJ-VAN
GORSEL
(ELDR)

Imposto sobre o valor acrescentado IVA:
taxas reduzidas (alt. Directiva
77/388/CEE)

ITRE (P) 22.09.03 C5-0359/03

TURMES
(VERTS/ALE)

Ambiente : requisitos de concepção
ecológica dos produtos que consomem
energia

ITRE (P) 22.09.03 C5-0369/03

CAUDRON
(GUE/NGL)

Indústria automóvel: homologação
harmonizada dos veículos, reboques,
sistemas.

ITRE (P) 02.10.03 C5-0320/03

NEWTON
DUNN
(ELDR)

Poluição atmosférica transfronteiras a
longa distância: poluentes orgânicos
persistentes

ITRE (P) 02.10.03 C5-0318/03

NEWTON
DUNN
(ELDR)

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

ITRE (P) 02.10.03 C5-0273/03

NEWTON
DUNN
(ELDR)

Ambiente: poluentes orgânicos
persistentes, Convenção de Estocolmo

ITRE (P) 02.10.03 C5-0315/03

Grupo
UEN

Cooperação para o desenvolvimento:
empresas públicas, serviços públicos e
economia dos PVD.

ITRE (P) 02.10.03 C5-0383/03

Grupo
PSE

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

ITRE (P) 02.10.03 C5-0355/03

Grupo
PSE

gases fluorados com efeito de estufa ITRE (P) 02.10.03 C5-0397/03

BELDER
(EDD)

Sérvia e Montenegro: atribuição de uma
ajuda macrofinanceira suplementar
(modif. dec.)

ITRE (F) 22.09.03 C5-0428/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Cisjordânia e Gaza: cooperação
financeira e técnica (modif. Regul.
1734/94/CE)

ITRE (F) 02.10.03 C5-0403/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Acordo de Cooperação CE/Marrocos ITRE (F) 02.10.03

Grupo
PPE-DE

Estruturas de gestão do programa
europeu de radionavegação por satélite

ITRE (F) 02.10.03 C5-0391/03
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

CROWLEY
(UEN)

Quadro jurídico para um espaço
unificado de pagamentos

JURI (P) 01.10.03

CROWLEY
(UEN)

Impostos directos e indirectos: assistência
mútua das autoridades competentes (alt.
Dir. 77/799/CEE)

JURI (P) 01.10.03 C5-0370/03

ZIMERAY
(PSE)

Regiões ultraperiféricas: gestão das frotas
de pesca

JURI (P) 01.10.03 C5-0243/03

LEHNE
(PPE-DE)

Segundo pedido de defesa da imunidade
do Sr. Bossi

JURI (F) 01.10.03 IMM032172

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Energia nuclear: responsabilidade civil,
alteração da Convenção de Paris de 1960
e dos Protocolos

JURI (F) 01.10.03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Pedido de defesa da imunidade
parlamentar de Giuseppe Gargani

JURI (F) 01.10.03 IMM032182

WALLIS
(ELDR)

Aviação civil (versão codificada) JURI (F) 01.10.03 C5-0425/03

WALLIS
(ELDR)

Regulamento sobre medidas comerciais
excepcionais em favor dos países ligados
ao processo de estabilização

JURI (F) 01.10.03

WALLIS
(ELDR)

Veículos de aluguer sem condutor no
transporte rodoviário de mercadorias

JURI (F) 01.10.03 C5-0448/03

WALLIS
(ELDR)

Cooperação judiciária civil e comercial:
litígios transfronteiras, obrigações
extracontratuais, Roma

JURI (F) 07.10.03 C5-0338/03

Grupo
PPE-DE

Fundo Internacional para Compensação
pelos Prejuízos devidos à Poluição por
Hidrocarbonetos

JURI (F) 01.10.03

SØRENSEN
(ELDR)

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

LIBE (P) 07.10.03 C5-0345/03

COELHO
(PPE-DE)

Sistema de informação Schengen, SIS:
acesso dos serviços de emissão de
matrícula dos veículos. Modificação da
Convenção

LIBE (F) 22.09.03 C5-0412/03
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

SCHMID
(PSE)

Euro: protecção contra a falsificação,
responsabilidade Comissão do Centro
técnico

LIBE (F) 22.09.03

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Pequeno tráfico fronteiriço: comércio e
circulação de pessoas nas fronteiras
externas dos Estados-Membros

LIBE (F) 30.09.03 C5-0442/03

ROURE
(PSE)

Criminalidade transnacional organizada:
Convenção da ONU de 15.11.2000,
conclusão em nome da CE

LIBE (F) 30.09.03

ROURE
(PSE)

Criminalidade transnacional organizada:
tráfico de migrantes, conclusão do
protocolo da Convenção da ONU

LIBE (F) 30.09.03

ROURE
(PSE)

Criminalidade transnacional organizada:
tráfico de pessoas, conclusão do
protocolo da Convenção da ONU

LIBE (F) 30.09.03

STOCKTON
(PPE-DE)

Pequeno tráfico fronteiriço: livre
circulação nas fronteiras externas
temporárias dos Estados-Membros

LIBE (F) 30.09.03 C5-0443/03

SWIEBEL
(PSE)

Observatório Europeu do Racismo e da
Xenofobia: revisão do Regulamento
1035/97/CE.

LIBE (F) 30.09.03 C5-0436/03

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

Apoio ao trânsito através do território de
um ou mais Estados-Membros, medidas
de afastamento aprovadas

LIBE (F) 30.09.03 C5-0439/03

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

Voos comuns para o afastamento de
cidadãos de países terceiros presentes
ilegalmente no território da UE

LIBE (F) 30.09.03 C5-0440/03

ATTWOOLL
(ELDR)

Política Comum de Pesca: conservação
dos recifes de coral de Darwin Mounds
(modif. regul.)

PECH (F) 02.10.03 C5-0446/03

STEVENSON
(PPE-DE)

Protocolo relativo ao acordo de pesca
CE/Costa do Marfim

PECH (F) 02.10.03 C5-0458/03
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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
5/2003 e Nº 6/2003

AGRI
BUDG
CONT

SEC (03) 805
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre
as despesas do FEOGA, secção "Garantia" - Sistema de alerta n.º
7/2003 e n.º 8/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 915
final

Relatório da Comissão: Avaliação das actividades do Organismo
Europeu de Luta Antifraude (OLAF) - Regulamentos (CE) n
1073/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho e Euratom n
1074/1999 (Conselho)  (Artigo 15º)

BUDG
LIBE

CONT

COM (03) 154
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre a cooperação na União Europeia em matéria de prevenção e de
capacidade de resposta a ataques com agentes biológicos e químicos
(segurança sanitária)

BUDG
ITRE
ENVI

COM (03) 320
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Medidas de assistência financeira às Pequenas e Médias Empresas
inovadoras e criadoras de emprego (1998 Iniciativa a favor do
Crescimento e do Emprego) -Situação em 31 de Dezembro de 2002

ECON
ITRE
EMPL

COM (03) 480
final

Relatório da Comissão: relatório de 2002 sobre o programa PHARE
e os instrumentos de pré-adesão para Chipre, Malta e a Turquia

AFET
RETT
ITRE

COM (03) 497
final

Comunicação da Comissão: os fundos estruturais e sua coordenação
com o fundo de coesão -orientações indicativas revistas

RETT COM (03) 499
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
relativo à aplicação dos acordos entre as Comunidades Europeias e o
Governo dos Estados Unidos da América e o Governo do Canadá
relativos à aplicação dos respectivos direitos da concorrência - 1 de
Janeiro de 2002 a 31 de Dezembro de 2002

ECON
ITRE

COM (03) 500
final

Relatório anual da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre os resultados dos programas de orientação plurianuais para as
frotas de pesca no final de 2002

PECH COM (03) 508
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão relativa ao guia de boa prática de carácter
não obrigatório para a aplicação da Directiva 1999/92/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa às prescrições mínimas
destinadas a promover a melhoria da protecção da segurança e da
saúde dos trabalhadores susceptíveis de serem expostos a riscos
derivados de atmosferas explosivas

ENVI
EMPL

COM (03) 515
final
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

98/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as recentes violações da Linha Azul

Bruxelas, 12 de Agosto de 2003

A União Europeia condena vivamente os novos ataques das milícias do Hezbollah contra alvos israelitas, que
causaram um morto civil e vários feridos.

A União Europeia exprime as suas condolências e a sua solidariedade às famílias das vítimas e ao Governo
de Israel. Apela ao Líbano e a outros actores regionais envolvidos para que exerçam toda a sua influência no
sentido de impedir novos ataques do Hezbollah contra alvos israelitas.

A União Europeia insta todas as partes a evitarem que a situação se agrave ainda mais e a respeitarem
plenamente a Linha Azul estabelecida pelas Nações Unidas. Nesta fase crucial, todas as partes devem dar
provas da máxima contenção, a fim de não obstruírem a via traçada no Roteiro para a Paz.

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.

_______________

99/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os novos actos de violência em Israel e nos territórios palestinianos

Bruxelas, 14 de Agosto de 2003

A União Europeia condena com a maior firmeza os atentados suicidas recentemente cometidos por algumas
organizações terroristas palestinianas, que causaram a perda de vidas inocentes. A UE apresenta as suas
condolências às famílias das vítimas e manifesta a sua simpatia para com os que ficaram feridos.

A União Europeia está profundamente preocupada com o ressurgimento da violência em Israel e nos
territórios palestinianos. Os atentados suicidas violam o cessar-fogo declarado em 29 de Junho de 2003 e
lesam os interesses da maioria dos palestinianos, que são a favor do fim da violência.

A União Europeia afirma uma vez mais que não há alternativa à rápida e plena implementação do Roteiro,
num espírito de boa fé entre ambas as partes. A União Europeia insta todas as partes a absterem-se de todo e
qualquer acto que possa conduzir ao recomeço do ciclo de violência. É imperioso que ambas as partes
permaneçam empenhadas na via das negociações, que não devem ser entravadas por organizações radicais
contrárias à paz.
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Chipre, a Eslovénia , a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca - países aderentes -, a Bulgária, a Roménia e a Turquia - países associados - e a Islândia
e o Liechtenstein – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu – subscrevem igualmente a
presente declaração.

_______________

101/03

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

Bruxelas, 22 de Agosto de 2003

A UE congratula-se com o acordo de paz global assinado em Acra, na segunda-feira 18 de Agosto, pelas
partes beligerantes e pelos partidos políticos sob a égide da CEDEAO, o qual constitui um passo decisivo na
via da restauração da paz, da segurança e da estabilidade na Libéria após catorze anos de violência e de
desgoverno.

A UE felicita a CEDEAO, o seu Presidente, John Kufour, o seu Secretário Executivo, Dr. Mohamed Ibn
Chambas e o Mediador, General Abdusalami Abubakar, pelos incansáveis esforços que desenvolveram e que
permitiram alcançar este êxito. A UE felicita igualmente a Nigéria, que desempenhou um papel decisivo,
pela rapidez com que disponibilizou tropas enviadas para proteger a população civil e a ajuda humanitária. A
UE manifesta o seu apreço aos Estados africanos que anunciaram a sua participação na ECOMIL e aos EUA
pelo apoio prestado na projecção e na actuação da referida força militar. A este respeito, a UE salienta que
importa concluir o mais rapidamente possível a projecção da ECOMIL enquanto vanguarda da força de
estabilização da ONU, em conformidade com a Resolução 1497 do CSNU, e reafirma a sua disponibilidade
para prestar apoio neste contexto.

A UE exorta todas as partes do acordo a aplicarem-no de boa fé e a instituírem, no próximo
dia 14 de Outubro, um governo transitório que conduza o país a eleições livres e justas em Outubro de 2005,
restabelecendo assim um governo eleito plenamente democrático.

A UE insta os Estados vizinhos da Libéria a absterem-se de qualquer acto susceptível de encorajar um
reatamento das tensões ou dos confrontos violentos neste país.

Profundamente preocupada com a gravidade da situação humanitária que continua a prevalecer na Libéria, a
UE exprime a sua gratidão às agências humanitárias que operam em prol das populações carenciadas, e
exorta todas as partes a cooperarem plenamente neste esforço.

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.

_______________
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102/03

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a Guatemala – Missão de Observação Eleitoral

Bruxelas, 22 de Agosto de 2003

A evolução da situação política na Guatemala, com os lamentáveis acontecimentos de 24 e 25 de Julho
último, tem vindo a ser acompanhada pela UE com o nível de atenção requerido pela importância das
próximas eleições.

Neste contexto, a UE reitera a importância que atribui ao facto de o processo eleitoral na Guatemala se
desenrolar num ambiente justo, pacífico e de participação democrática. A UE insta as autoridades
guatemaltecas e todos os partidos políticos envolvidos a assegurarem a adopção das medidas necessárias
para que se possam realizar em 9 de Novembro eleições autênticas, livres e transparentes e igualmente a
fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que se voltem a repetir actos de violência como os
que ocorreram em 24 e 25 de Julho.

A UE congratula-se com a resposta positiva do governo e da sociedade civil guatemaltecos à decisão da UE
de enviar uma missão de observação eleitoral à Guatemala. A UE está convicta de que esta missão de
observação, em colaboração com a organizada pela OEA, juntamente com os observadores nacionais, poderá
ter um papel significativo e contribuir para a realização de eleições livres e justas. Ao enviar esta missão, não
apenas a UE demonstra a sua vontade de acompanhar o processo eleitoral mas igualmente de estar presente,
tal como no passado, num momento crucial da vida democrática deste país.

Devido à recente onda de violência, a UE tomou a decisão de enviar imediatamente para a Guatemala, antes
do posicionamento integral da missão de observação em Setembro, o Chefe da Missão de Observação
Eleitoral da UE, Sr. Sakellariou.

Os países candidatos Chipre, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia,
República Eslovaca e Eslovénia, os países associados Bulgária, Roménia e Turquia e os países da EFTA
Islândia, Liechtenstein e Noruega, membros do Espaço Económico Europeu, associam-se a esta declaração.

______________
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103/03

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre as eleições presidenciais no Ruanda

Bruxelas, 29 de Agosto de 2003

Por ocasião das primeiras eleições presidenciais pluralistas no Ruanda, a União Europeia deseja felicitar o
Presidente Paul Kagame pela sua vitória. A União Europeia faz questão de sublinhar a importância destas
eleições, que representam um passo fundamental no processo de reconciliação nacional do país. O esforço de
organização que foi empreendido é um sinal encorajador dos progressos que o Ruanda realizou apenas nove
anos passados sobre o genocídio que traumatizou o país.

A União Europeia nota com satisfação que, tal como foi constatado pela sua missão de observação eleitoral,
estas eleições decorreram de uma forma calma e ordeira, com uma participação popular muito vasta, o que
testemunha a vontade do povo ruandês de construir em conjunto o seu futuro em paz, segurança e
desenvolvimento. A União Europeia declara-se disposta a acompanhar o povo ruandês na concretização
deste objectivo.

No entanto, a União Europeia não pode deixar de recordar que a missão de observação eleitoral fez várias
observações na sua declaração preliminar relativamente a incidentes, actos de assédio e intimidação,
desaparecimentos e detenções de membros da oposição política. A União Europeia espera que estes factos
sejam objecto de uma investigação transparente.

A União Europeia exorta o Presidente Kagame a exercer o mandato concedido pelo povo de modo a
assegurar que todos os ruandeses possam gozar dos seus direitos constitucionais. O povo do Ruanda
escolheu a via de um processo político de paz, dando assim a todos uma oportunidade de trabalhar para uma
sociedade democrática.

A União Europeia atribui uma grande importância ao processo de democratização e ao enraizamento do
Estado de direito no Ruanda, no quadro das suas relações com este país. É neste contexto que a Comissão
Europeia e alguns Estados-Membros prestaram uma assistência eleitoral significativa. Neste mesmo espírito,
foi enviada uma missão de observação eleitoral a pedido das autoridades ruandesas. A posição comum da UE
sobre o Ruanda, de 21 de Outubro de 2002, expressou o apoio da União ao processo eleitoral, um processo
que devia ser inclusivo, garantindo a liberdade de todos os ruandeses e de todos os sectores da sociedade
(incluindo os partidos políticos) de exprimirem os seus pontos de vista. A União Europeia nota a este
respeito com preocupação as dificuldades com que se deparam os promotores dos partidos políticos que
manifestaram a sua oposição ao governo.

Atendendo ao que acima ficou dito, a União Europeia apela ao Governo Ruandês para que alargue a
participação democrática abrindo o processo político a todos os partidos que partilhem os princípios da
democracia. A União Europeia espera que o Governo Ruandês dê sinais claros desta política por ocasião das
próximas eleições legislativas previstas para 1 de Outubro,.

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

_______________
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104/03

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre o Acordo de cessar-fogo com o MILF

Bruxelas, 28 de Agosto de 2003

A União Europeia congratula-se com a cessação de hostilidades que foi mutuamente acordada pelas
comissões de paz do Governo Filipino e do MILF e em particular com a decisão tomada pelo Governo
Filipino a este respeito.

A União Europeia apoia a estabilidade e a integridade territorial das Filipinas e os esforços do seu governo
na luta contra o terrorismo.

A União Europeia exorta as comissões de paz a encetar o mais rapidamente possível negociações formais por
forma a alcançarem um acordo de paz definitivo.

A União Europeia apreciará na altura própria o financiamento de projectos que permitam apoiar o processo
de paz.

O 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.

_______________

105/03

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre Daw Aung San Suu Kyi

Bruxelas, 5 de Setembro de 2003

A União Europeia regista com grande preocupação as notícias que dão conta de que Daw Aung San Suu Kyi
terá começado uma greve da fome.

A União Europeia é de opinião de que a melhor maneira de o Governo da Birmânia/Myanmar desmentir
essas notícias será proceder à sua imediata libertação e permitir que os Embaixadores da UE ou
representantes de organizações internacionalmente reconhecidas a possam visitar.

A UE considera o Governo da Birmânia/Myanmar responsável pela saúde e bem-estar de todos os presos
políticos.

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

_______________
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106/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o caso Pham Hong Son

Bruxelas, 9 de Setembro de 2003

A UE regista a decisão, proferida em 26 de Agosto pelo Supremo Tribunal de Justiça do Vietname, de
reduzir a pena de Pham Hong Son.

Congratulando-se embora com a redução de uma pena que considera excessiva, a UE continua
profundamente preocupada por os factos que levaram à condenação de Pham Hong Son não passarem, ao
que parece, de um mero exercício da liberdade de expressão.

A UE espera que o Vietname actue com determinação para melhorar a situação dos direitos humanos e
aumentar o respeito pelas liberdades fundamentais, em conformidade com os instrumentos internacionais de
que é parte. A UE espera prosseguir o diálogo com o Governo vietnamita sobre esta matéria.

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 – Islândia, Liechtenstein e Noruega – membros do Espaço Económico Europeu subscrevem a
presente declaração.

_______________

107/03

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

Bruxelas, 10 de Setembro de 2003

A nomeação dos membros do Consejo Nacional Electoral da Venezuela, efectuada em 25 de Agosto
de 2003, constitui um primeiro e importante passo no sentido da implementação do acordo político assinado
em 29 de Maio de 2003 pelo Governo e pela Coordinadora Democratica.

A União Europeia está certa de que o novo CNE será capaz de desempenhar rápida e eficazmente os seus
deveres institucionais e apela a todas as partes para que continuem a preencher o mandato fixado naquele
acordo, preparando assim uma solução para a actual crise política no quadro da Constituição, do Estado de
direito e dos princípios democráticos.

A UE apela ao Governo venezuelano e à oposição para que, nos meses decisivos que se avizinham,
respeitem integralmente a declaração contra a violência e pela paz e democracia, de 18 de Fevereiro de 2003.
Num renovado espírito de reconciliação nacional, devem continuar a prevalecer a tolerância e a contenção
demonstradas pelo povo da Venezuela nas recentes manifestações.
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A UE reitera o seu compromisso de, juntamente a Organização dos Estados Americanos, o Centro Carter, o
PNUD e o Grupo de Amigos do Secretário-Geral da OEA, contribuir para o desenvolvimento democrático
da Venezuela e está pronta a prestar assistência financeira e técnica na implementação do acordo
de 29 de Maio.

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.

_______________

108/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação no Médio Oriente
Bruxelas, 11 de Setembro de 2003

A UE declara-se chocada e consternada pelos dois atentados suicidas perpetrados em 9 de Setembro perto da
base militar israelita de Tzrifin e em Jerusalém, os quais, uma vez mais, causaram numerosos mortos entre os
cidadãos israelitas. A UE apresenta as suas condolências às famílias das vítimas e manifesta a sua
solidariedade para com os que ficaram feridos e para com o Governo de Israel.

A União Europeia deseja reiterar que condena com a maior firmeza estes dois atentados terroristas, bem
como as organizações que os planearam e executaram. O ressurgimento dos ataques terroristas faz pagar um
intolerável tributo a cidadãos israelitas inocentes, obstrui os esforços da comunidade internacional para
restabelecer a paz na região e prejudica os interesses da causa do povo palestiniano.

Assim, a União Europeia considera que os autores destes actos são inimigos da paz e insta firmemente a
Autoridade Palestiniana a tomar todas as medidas práticas necessárias contra as organizações terroristas que
se opõem a qualquer diálogo político e comprometem todos os esforços envidados para restaurar a esperança
e trazer a paz, a segurança e melhores condições de vida à região.

Foi neste contexto e no âmbito da luta global contra o terrorismo que a UE decidiu em 5 e 6 de Setembro, na
reunião ministerial informal de Riva del Garda, encetar procedimentos tendo em vista a inscrição da ala
política do Hamas na lista europeia de organizações terroristas. A UE renova o apelo do Conselho Europeu
de Salónica a todas as organizações palestinianas para que declarem um cessar-fogo imediato e
incondicional.

A UE regista a demissão do Primeiro-Ministro palestiniano Mahmoud Abbas e reitera o seu apoio aos
esforços da Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) para relançar o processo de paz, no quadro do roteiro
do Quarteto. A UE exorta o novo Primeiro-Ministro, Ahmad Qorei, a prosseguir com determinação na
mesma via e oferece-lhe o seu pleno apoio.
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A União Europeia apela às duas Partes para que continuem a atribuir a maior importância à necessidade de
um diálogo permanente e à execução do roteiro e para que, a esse respeito, tomem as seguintes medidas:

– No caso da ANP: formação de um novo Governo; reorganização das suas forças de segurança;
restabelecimento da ordem pública e realização de esforços visíveis para desmantelar as organizações
terroristas; implementação das reformas já encetadas e organização de eleições livres e transparentes;

– No caso do Governo israelita: retirada das forças armadas das zonas autónomas; cessação dos
assassínios dirigidos; levantamento dos bloqueios de estradas e das restantes restrições impostas à
população palestiniana; congelamento de todas as actividades de implantação de colonatos e da
construção do muro de segurança segundo um traçado que prejudica a procura de uma solução política
para o conflito.

Para que estas medidas possam ser efectivamente aplicadas, a UE reafirma o seu empenhamento e a
necessidade de uma acção determinada e coordenada da comunidade internacional. A próxima reunião
ministerial do Quarteto constituirá o fórum adequado para avaliar, tal como previsto no roteiro, o
desempenho das Partes na execução do plano, bem como para decidir quais as novas medidas necessárias
para assegurar um controlo eficaz e credível no terreno.

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

_______________

109/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, para comemorar
o aniversário dos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2003

Bruxelas, 11 de Setembro de 2003

No segundo aniversário dos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001, a União Europeia renova a
expressão da sua profunda mágoa e da sua mais sincera solidariedade às famílias das vítimas e ao Governo e
povo dos Estados Unidos.

Os hediondos actos de terrorismo que causaram um imenso sofrimento humano e prejuízos materiais
incalculáveis em Nova Iorque, Washington e na Pensilvânia foram vistos pelos cidadãos europeus como
ataques brutais aos ideais e princípios da liberdade e da paz, às instituições da democracia, e à sua própria
segurança e modo de vida.
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A União Europeia reagiu a esses trágicos acontecimentos com grande determinação, para promover a
cooperação internacional mais ampla possível na luta contra o terrorismo. Nesse esforço, a União Europeia
adoptou um amplo e significativo conjunto de medidas e tem participado muito activamente nas actividades
dos organismos internacionais, com particular ênfase para as Nações Unidas, tendo em vista prevenir e
erradicar o terrorismo. Foram alcançados resultados significativos, que levaram, entre outras consequências,
a prisões e julgamentos de suspeitos de terrorismo, ao desmantelamento de células terroristas e congelamento
de activos financeiros e de fontes de financiamento.

A União Europeia promoveu também o diálogo político com muitos países e organizações regionais para
aumentar a consciencialização para a necessidade de se adoptarem medidas legislativas – e não só –
adequadas e eficazes, tanto a nível interno como internacional, a fim de erradicar o terrorismo, suprimir as
suas fontes e canais de financiamento e fazer desaparecer as condições e modos de recrutamento. Prosseguir
uma abordagem global, promover o diálogo entre culturas e civilizações, respeitar os direitos humanos e as
liberdades fundamentais na luta contra o terrorismo são elementos fulcrais e parte integrante deste vasto
empenhamento.

A União Europeia reitera a sua estreita solidariedade para com os Estados Unidos e todos os outros países
que têm sido vítimas de actos terroristas e está mais determinada do que nunca a prosseguir as suas políticas
internas e a sua estratégia de cooperação internacional para derrotar o terrorismo.

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

_______________

110/03

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 e
da Roménia – países associados – e dos países da EFTA,

membros do Espaço Económico Europeu,
sobre a aplicação de medidas específicas de combate ao terrorismo

Bruxelas, 17 de Setembro 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 2003/651/PESC do Conselho, de 12 de Setembro de 2003, relativa à aplicação de medidas
específicas de combate ao terrorismo e que revoga a Posição Comum 2003/482/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.

_______________
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111/03

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

Bruxelas, 16 de Setembro de 2003

A União Europeia está seriamente preocupada com a situação política no Haiti e continua a acompanhar
muito atentamente a sua evolução. Tal preocupação deve-se, em especial, ao facto de os membros do
conselho eleitoral provisório não terem podido ser nomeados e às informações sobre a eventual organização
de eleições que não decorreriam de acordo com as Resoluções 806 e 822 do Conselho Permanente da OEA
nem com a Resolução 1959 adoptada pela Assembleia Geral da mesma organização em 10 de Junho de 2003
em Santiago do Chile.

Em conformidade com a decisão do Conselho da União Europeia de 10 de Janeiro de 2003, a cooperação
institucional para o desenvolvimento com o Haiti apenas poderá ser retomada na condição de as obrigações
que decorrem das resoluções acima referidas serem inteiramente respeitadas.

Além disso, a União Europeia observa com inquietação a prática de atentados cada vez mais graves e
frequentes aos direitos da pessoa humana e às liberdades individuais. A União Europeia deplora em especial
os recentes acontecimentos registados em Cap-Haïtien, bem como a intervenção brutal da polícia nacional.

A União Europeia apela uma vez mais às autoridades haitianas para que tomem as medidas necessárias ao
restabelecimento de um clima de segurança que permita restaurar a confiança, de modo a que o processo
eleitoral possa favorecer a maior participação possível da sociedade civil haitiana.

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.

_______________

112/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a liberdade de imprensa e o caso Gongadze

Bruxelas, 16 de Setembro de 2003

Por ocasião do terceiro aniversário do desaparecimento e assassinato do jornalista ucraniano
Georgiy Gongadze, a União Europeia não quer deixar de expressar a sua preocupação por não se registarem
progressos na investigação das circunstâncias em que ocorreu a sua morte.  Nos três anos que se seguiram à
morte de Gongadze, vários outros jornalistas tiveram morte violenta na Ucrânia e outros foram vítimas de
ataques.

A União Europeia deseja ainda manifestar a sua preocupação pelo facto de os jornalistas da Ucrânia
depararem com restrições ao exercício da sua actividade ou com intimidações quando procuram recolher
informações.
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A União Europeia partilha com o Governo da Ucrânia a intenção de reforçar as relações UE/Ucrânia.  No
entanto, qualquer progresso neste domínio depende também em larga medida de o Governo da Ucrânia ter
uma actuação consentânea com os valores e padrões europeus.  De entre esses valores e padrões, assumem
uma importância fulcral o Estado de direito, a independência da justiça, a liberdade de imprensa e a
protecção dos jornalistas.

A União Europeia regista com satisfação a disponibilidade das autoridades ucranianas, expressa numa carta
dirigida à Presidência da UE por Viktor Medvedchuk, para permitir que os meios de comunicação social
trabalhem na Ucrânia de acordo com os padrões europeus.

A UE incentiva quaisquer progressos concretos nesse sentido, em especial tendo em conta a disposição
declarada das autoridades ucranianas para organizarem em 2004 eleições presidenciais justas e transparentes,
dando a todos os candidatos e partidos igual acesso aos meios de comunicação social.

A União Europeia aguarda com expectativa a oportunidade de debater o processo de reformas políticas, bem
como a situação dos meios de comunicação social, na Cimeira UE-Ucrânia, a realizar em Ialta em
7 de Outubro.

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

_______________

113/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o golpe de Estado na Guiné-Bissau

Bruxelas,  18 de Setembro de 2003

A UE opõe-se com veemência a toda e qualquer tomada de poder inconstitucional, pelo que condena o golpe
militar que ocorreu na Guiné-Bissau em 14 de Setembro.

A UE reitera o seu apego aos princípios democráticos e à realização de eleições livres e justas, que
constituem a única forma para uma mudança de governo.

A UE regista que o Comité Militar anunciou a intenção de assegurar a pronta reposição da ordem
constitucional e de um regime civil no país.

A UE está determinada a trabalhar com a comunidade internacional, designadamente com a ONU, a UA, a
CEDEAO – cuja atitude construtiva tem sido louvável – e a CPLP, por forma a apoiar a rápida reposição da
legalidade constitucional, dos princípios democráticos – especialmente a rápida realização de eleições
credíveis – e da reconciliação nacional na Guiné-Bissau.

É nestes elementos essenciais que continua a assentar a parceria mantida entre a UE e a Guiné-Bissau, a qual
poderá contribuir, entre outros factores, para ultrapassar a crise económica e social que o país tem vindo a
atravessar.
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Chipre, a Eslovénia , a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca - países aderentes -, a Bulgária, a Roménia e a Turquia - países associados - e os países
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________

114/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a liberdade de imprensa no Zimbabué

Bruxelas,  18 de Setembro de 2003

A União Europeia condena o encerramento do "Daily News" – o único jornal diário independente do
Zimbabué –, que constitui um grave atentado à liberdade de informação no Zimbabué. O recurso a forças
policiais armadas para executar a decisão de encerramento e confiscar o material das instalações do jornal é
revelador de uma tentativa para silenciar as vozes democráticas e pôr termo ao pluralismo da informação no
Zimbabué.

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.

_______________

115/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os últimos desenvolvimentos na Costa do Marfim

Bruxelas, 22 de Setembro de 2003

A UE. condena resolutamente toda e qualquer tentativa de recurso directo ou indirecto à violência no
processo político em curso na Costa do Marfim, bem como toda e qualquer ameaça à ordem pública e à
estabilidade no país. A UE confirma a sua plena confiança e o seu apoio ao processo de reconciliação
nacional baseado na aplicação dos Acordos de Linas-Marcoussis.

A UE congratula-se por o governo de reconciliação nacional se encontrar agora completo e incentiva este
último a prosseguir sem demora na via da reunificação da Costa do Marfim. É urgente proceder ao
acantonamento das forças armadas em presença e ao desarmamento, bem como ao restabelecimento da
administração na totalidade do território. A implementação das reformas previstas pelos Acordos de
Marcoussis deverá conduzir a Costa do Marfim, unificada e solidária, a eleições credíveis, transparentes e
abertas em 2005.

A UE exorta o Presidente da República a prosseguir na via da reconciliação e do reforço da democracia,
tendo em vista a organização de eleições em 2005.



INFORMAÇÕES GERAIS56

Boletim 20.10.2003 - PT - PE 332.929

A UE encoraja Primeiro Ministro nas suas acções concretas destinadas a conferir maior eficácia à acção
governamental de reconciliação e reabilitação do país.

A UE exorta todas as partes, e em particular as novas forças, a superarem qualquer desconfiança e a
prosseguirem, com espírito construtivo, os objectivos primordiais da reconstrução da democracia e da
recuperação económica do país.

A UE convida os partidos constitucionais e todas as forças políticas e sociais do país a empreenderem acções
construtivas a fim de restabelecer a confiança e reforçar o processo de reconciliação nacional.

A União Europeia saúda a reabertura da fronteira com o Burquina Faso, primeiro passo para o
restabelecimento do tráfico ferroviário entre os dois países.

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.

_______________

116/03

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
e dos países aderentes sobre a decisão da Assembleia Nacional

da Arménia de abolir a pena de morte e ratificar o protocolo n.º 6
à Convenção Europeia dos direitos do homem

Bruxelas, 23 de Setembro de 2003

A UE deseja felicitar a Assembleia Nacional da Arménia pela decisão que tomou de abolir a pena de morte e
ratificar o Protocolo n.º 6 à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Estes actos não só abolirão de jure
a pena capital no sistema jurídico da Arménia, como permitirão a este país honrar um dos compromissos que
assumiu ao tornar-se membro do Conselho da Europa, em 2001.

A União Europeia opõe-se à pena capital quaisquer que sejam as circunstâncias. A promoção da abolição
universal da pena de morte constitui uma componente fundamental da política da UE em matéria de direitos
humanos. A UE considera, assim, que a decisão do Parlamento Arménio representa um passo importante na
concretização da adesão daquele país aos valores e princípios que estão na base da comunidade de Estados
europeus.

A UE insta a Arménia a assinar e ratificar seguidamente também o Protocolo n.º 13 à Convenção para a
Protecção dos Direitos do Homem  e das Liberdades Fundamentais, relativo à abolição da pena de morte em
quaisquer circunstâncias.
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Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca – países aderentes –, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países associados – e a
Islândia, o Liechtenstein e a Noruega –  países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –
subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________

117/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o processo de paz entre a Etiópia e a Eritreia

Bruxelas, 23 de Setembro de 2003

A União Europeia reafirma o seu pleno apoio ao processo de paz entre a Etiópia e a Eritreia, que agora
chegou à fase crucial da demarcação de fronteiras. Manifestando a sua preocupação pelos atrasos registados
nesta fase de demarcação, a União Europeia salienta que importa implementar rapidamente a decisão da
Comissão de Fronteiras.

A União Europeia apela às partes para que respeitem os acordos de paz, bem como as decisões da Comissão
de Fronteiras, e cumpram plenamente a Resolução 1507 (2003) do Conselho de Segurança das Nações
Unidas, por forma a assegurar que a demarcação de fronteiras tenha início no momento previsto e que
estejam reunidas as condições necessárias para a sua prossecução.

A União Europeia reconhece que, para o estabelecimento de uma paz duradoura, é necessário que as partes
mantenham entre si uma relação que lhes permita abordar bilateralmente quaisquer problemas que possam
surgir. Insta, por conseguinte, ambos os governos a normalizarem as suas relações através do diálogo
político, inclusive pela instauração de medidas de confiança, a fim de consolidar os progressos efectuados até
à data e de assegurar o êxito do processo de paz.

A União Europeia salienta que não se pode permitir que o processo de paz perca a sua dinâmica e que só o
termo definitivo dos conflitos territoriais garantirá a estabilidade e oferecerá a possibilidade de novamente
concentrar a atenção no desenvolvimento sustentável e na erradicação da pobreza.

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

_______________
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118/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as medidas de segurança adoptadas em 24 de Setembro

pelo Governo do Sudão e o MPLS/EPLS
Bruxelas, 25 de Setembro de 2003

A União Europeia congratula-se com o acordo sobre medidas de segurança que foi alcançado em
24 de Setembro entre a Delegação do Governo do Sudão, conduzida pelo Primeiro Vice–Presidente, Ali
Osman Taha, e a Delegação do MPLS/EPLS, conduzida pelo Presidente John Garang. O acordo alcançado e
o empenhamento pessoal de ambos os líderes são um bom augúrio para a prossecução das negociações sobre
as questões ainda em suspenso.

A União Europeia exorta as partes a aproveitarem esta dinâmica e a não pouparem esforços para chegar a um
acordo definitivo e global.

A União Europeia reitera que está pronta a prestar assistência às partes na implementação do acordo de paz e
a acompanhar o Sudão na via da consolidação da paz, do respeito pelos direitos humanos, da democracia e
do 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 os países
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________

119/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições na Chechénia

Bruxelas, 26 de Setembro de 2003

A UE apoia todos os esforços genuinamente destinados a instaurar uma paz duradoura na Chechénia.
Reconhece a integridade territorial da Rússia e condena o terrorismo sob todas as suas formas.

A UE está a acompanhar de perto os preparativos para as eleições presidenciais a realizar em 5 de Outubro
na Chechénia. A UE quer crer que o processo virá pôr termo ao conflito, restabelecer o Estado de direito,
promover o respeito pelos direitos humanos no Norte do Cáucaso e lançar as bases para um verdadeiro
processo de reconciliação na Chechénia.

A este respeito, a UE salienta que é da máxima importância assegurar que a legitimidade das eleições seja
reconhecida pela população da Chechénia – inclusive por aqueles que se encontram provisoriamente
deslocados. A UE encara com preocupação as indicações de que estarão a ser praticados actos de intimidação
de candidatos, bem como as alegações de manipulação do processo eleitoral. Recorda a importância dos
meios de comunicação independentes enquanto condição prévia para a realização de eleições livres e justas.
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Após o referendo de 23 de Março, a UE manifestou-se esperançada de que a nova Constituição da Chechénia
viesse proporcionar uma plataforma para o diálogo, a verdadeira reconciliação, o restabelecimento do Estado
de direito e a efectiva protecção dos direitos humanos. A UE salientou que o referendo apenas poderia ser
considerado um sucesso se as condições de vida na Chechénia melhorassem substancialmente, o que, até à
data, ainda não aconteceu.

A UE reafirma que, em sua opinião, é necessário envidar mais esforços para garantir o respeito pelos direitos
humanos na Chechénia e punir aqueles que os violam. Remete, neste contexto, para a declaração feita pela
sua Presidência, em 17 de Setembro, perante o Conselho da Europa, na qual as autoridades da Rússia foram
convidadas a responder, o mais eficaz e rapidamente possível, às vivas preocupações suscitadas pelas
violações dos direitos humanos e pela situação de instabilidade que se continua a viver na Chechénia.

Enquanto maior prestador de ajuda humanitária ao Norte do Cáucaso, com mais de 110 milhões de euros
mobilizados desde 1999 pelo Serviço Humanitário da Comunidade Europeia, para além de outras
importantes contribuições dos vários Estados-Membros, a UE espera que as autoridades russas permitam a
chegada rápida e eficaz de ajuda humanitária às pessoas que dela necessitam. A UE apela ainda à Rússia para
que dê garantias quanto ao regresso, numa base estritamente voluntária, dos deslocados internos que se
encontram na Ingúchia e em toda a região do Norte do Cáucaso.

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

_______________

121/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o atentado bombista em Florencia, na Colômbia

Bruxelas, 1 de Outubro de 2003

A UE condena firmemente o atentado bombista de domingo, 28 de Setembro, em Florencia, de que
resultaram pelo menos 12 mortos e diversos feridos, bem como significativos danos materiais.

A UE apresenta as suas condolências às famílias das vítimas e expressa a sua total solidariedade para com o
povo e o Governo da Colômbia por este último atentado.

Conforme se afirmava já na declaração de Londres de 10 de Julho de 2003, a UE reitera o seu apoio ao
Governo do Presidente Uribe nos seus esforços para enfrentar as ameaças à democracia, o terrorismo, as
drogas ilícitas, as violações aos direitos humanos e ao direito humanitário internacional e a grave crise
humanitária.

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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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA

24 E 25 DE SETEMBRO 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")

1. CONFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL

•  Parecer destinado à Conferência Intergovernamental de 2003

− Relator: MALOSSE (Empregadores – FR)

− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1171/2003

− Pontos principais:

O presente parecer representa o contributo do Comité para os trabalhos da Conferência
Intergovernamental sobre o Projecto de Tratado que institui uma Constituição para a Europa, elaborado pela
Convenção Europeia.

O CESE solicita que a CIG não ponha em causa os equilíbrios e os grandes princípios,
obtidos por consenso, do Projecto de Tratado Constitucional que foi apresentado à Presidência da União, em
18 de Julho de 2003.

Não obstante, na perspectiva dos debates que serão iniciados ao nível europeu e nacional, o
CESE recomenda aos representantes da Conferência Intergovernamental que apresentem complementos,
precisões e clarificações susceptíveis de reforçar a confiança e o empenho dos cidadãos e das organizações
da sociedade civil:

•  Reforçando as modalidades de execução das políticas económicas e sociais da União e tornando mais
eficaz a governação da zona do euro;

http://www.cese.europa.eu
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•  Aumentando a legitimidade democrática das políticas económicas, sociais e monetárias através de uma
maior participação do Parlamento Europeu e do CESE;

•  Renovando as prioridades e simplificando os instrumentos das políticas de coesão económica, social e
territorial;

•  Democratizando a política externa e de segurança comum e melhorando a respectiva coerência e
eficácia;

•  Definindo mais claramente o âmbito de competências e as modalidades de aplicação do princípio da
democracia participativa, na mira de concretizar o diálogo civil, e as funções do Comité Económico e
Social Europeu neste contexto;

•  Alargando o âmbito de consulta obrigatória do CESE à política comum de asilo e imigração, à aplicação
do princípio da não discriminação e à cultura;

•  Reconhecendo o papel da sociedade civil organizada na aplicação do princípio da subsidiariedade e da
proporcionalidade e conferindo ao CESE o direito de recurso para o Tribunal de Justiça.

− Contacto: Patrick Fève
(Tel.: 00 32 02 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)

2. POLÍTICAS REGIONAL E ESTRUTURAL E DE COESÃO ECONÓMICA E SOCIAL

•  Parceria para a execução dos Fundos Estruturais
 
 – Relator: BARROS VALE (Empregadores – PT)
 
− Referência: Parecer exploratório – CESE 1166/2003

− Pontos principais:

O CESE considera serem grandes as vantagens do estabelecimento de um parâmetro mínimo
de participação, regulado por um regulamento comunitário, cabendo porém ao Estados-Membros o
estabelecimento de níveis mais elevados de participação mediante disposições legislativas ou regulamentares
nacionais.

O papel, o conteúdo das propostas e os procedimentos de participação dos parceiros
económicos e sociais são necessariamente diferentes nas fases de preparação, financiamento,
acompanhamento e avaliação das intervenções estruturais da Comunidade. Importa, por isso, clarificar o que
se espera dos parceiros, as disposições que os parceiros devem adoptar para que os programas tenham o
maior êxito possível, em que níveis se articula a actividade da parceria e quais são as instâncias políticas e
técnicas nas quais os parceiros devem intervir.

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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O CESE sublinha que a parceria tem importância decisiva em duas fases das intervenções
estruturais:

– Na fase "política" de programação dos fundos e da definição das opções gerais, seja ao nível 
comunitário, seja ao nível dos Estados-Membros;

– Na fase de acompanhamento e avaliação das intervenções.

O CESE considera necessária a reformulação, no sentido de um maior detalhe, do art. 8º do
Regulamento 1260/99, por forma a criar um enquadramento claro para cada grupo envolvido em cada uma
das fases de um programa, desde a concepção até à avaliação, de modo a permitir um verdadeiro
envolvimento dos parceiros económicos sociais.

A fase de gestão operacional das intervenções deve continuar a ser da competência das
autoridades de gestão, evitando-se assim interferências e confusões de papéis.

Por fim, o CESE recomenda vivamente que se atribua aos parceiros económicos e sociais
um papel de maior responsabilidade na gestão das acções financiadas com os fundos comunitários, em
conjunção com as necessárias capacidades técnicas e financeiras. Por conseguinte, o CESE propõe o
estabelecimento de um limiar mínimo substancial de intervenções (por exemplo, 15% do financiamento total
do QCA), que os Estados-Membros serão obrigados a aplicar através das chamadas subvenções globais,
infelizmente muito pouco utilizadas até ao momento.

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

•  Coesão económica e social: Competitividade das regiões, governação e cooperação
 
− Relator: MALOSSE (Empregadores – FR)
 
− Referência: Parecer exploratório – CESE 1178/2003

− Pontos principais:
 

Com este parecer exploratório, solicitado pela presidência italiana da União Europeia, o
CESE, ao sublinhar como a ausência de coesão no interior da União representa um inegável factor de
debilidade num momento em que a União Europeia deve encontrar a via que a conduza a um forte
crescimento económico, formula, como solicitado, uma série de recomendações para o futuro da política de
coesão sobre os temas da competitividade, da governação e da cooperação.

Com base na experiência adquirida, o CESE preconiza uma política activa de apoio à
competitividade das regiões que contemple os países e os territórios menos desenvolvidos (Objectivo nº1 da
política de coesão), dotada de recursos substanciais destinados à educação e à formação, à criação de
infra-estruturas, ao desenvolvimento sustentável, à promoção do espírito empresarial e das pequenas e
médias empresas, bem como ao desenvolvimento da capacidade da sociedade civil organizada de mobilizar
as energias locais.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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O CESE insta a União Europeia a manter a sua intervenção nas regiões que, após o
alargamento, deixarão de ser abrangidas pelo Objectivo nº1 por motivos estatísticos, e a concentrar os
auxílios comunitários em medidas destinadas a favorecer o espírito empresarial e a criação de empregos.

Deverá manter-se a solidariedade nacional e europeia com os territórios que apresentam
sérias desvantagens estruturais (regiões ultraperiféricas, regiões insulares, regiões de montanha, enclaves
regionais, regiões escassamente povoadas, etc.) e que carecem, por isso, de auxílios específicos para obviar
ao desaparecimento gradual dos serviços de interesse geral.

Substancialmente, segundo o CESE, a política regional de coesão da UE deve ter em mira,
mediante uma reforma decisiva, o aumento da competitividade dos territórios da União Europeia que
subaproveitam os seus recursos e não o colmatar das lacunas de desenvolvimento através de ajudas públicas.
Com as suas intervenções, a UE deve criar um valor acrescentado tangível, estribando-se nos êxitos obtidos e
na cooperação entre as regiões. Este valor acrescentado comunitário assegurará a integração das regiões
menos desenvolvidas nas grandes políticas da União Europeia.

É indispensável melhorar a governação da política de coesão, pois é disso que depende o
valor acrescentado da política de coesão comunitária. Para ser eficaz, a política de coesão deve ser
transparente, compreensível e partilhada pelos beneficiários que devem ser igualmente seus protagonistas.
Ela deverá abarcar todos os factores propiciadores do desenvolvimento económico, social, cultural,
ambiental e humano. Estas vertentes são, aliás, cada vez mais indissociáveis.

Neste óptica, impõe-se, segundo o CESE, uma melhor distribuição de papéis entre a União
Europeia, os Estados-Membros e as regiões, com o fito de evitar duplicações e demoras inaceitáveis. A
União deve definir as prioridades principais neste sentido, articulando-as com os objectivos de Lisboa: que
sejam as regiões a assumir a responsabilidade pela sua aplicação e os Estados-Membros a concentrar-se no
controlo dos resultados finais.

Com base nas prioridades da União Europeia e em parceria com os órgãos do poder local, as
organizações económicas e sociais devem participar directamente na elaboração das prioridades ao nível
territorial e ser, além disso, associadas às actividades de acompanhamento e de avaliação através de comités
de gestão locais ou regionais: torna-se necessária uma verdadeira e autêntica parceria entre todos os parceiros
económicos e sociais em todas as fases da programação. Qualquer veleidade de reduzir o papel da parceria
nas iniciativas de coesão apenas servirá para limitar e atenuar o alcance e o interesse das acções.

Considerando os efeitos do alargamento e da globalização, cabe à política de coesão
promover um desenvolvimento mais policêntrico do espaço comunitário. Esta orientação política
fundamental requer não só objectivos comuns, mas também o reconhecimento da diversidade europeia. Não
obstante algumas dificuldades de realização, a cooperação transfronteiriça, transnacional e inter-regional na
União Europeia é vista como um instrumento essencial de integração para as regiões que viveram muito
tempo de costas voltadas. Segundo o Comité, com o próximo alargamento da União haverá que prolongar e
alargar o programa Interreg, mas dotando-o de novas prioridades, aligeirando os métodos de governação e
simplificando radicalmente os procedimentos.
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− Contacto:   Roberto Pietrasanta
(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Contributo das políticas comunitárias para a coesão económica e social
 
− Relator: DASSIS (Trabalhadores – EL)
 
− Referência: Parecer exploratório – CESE 1179/2003

− Pontos principais:

O CESE, reservando-se o direito de aprofundar ulteriormente e de responder às questões
sobre quais são as políticas comunitárias que contribuem para a coesão e sobre o modo como será possível
garantir a máxima coesão económica e social no território da União Europeia, limita-se a analisar o conceito
de coesão e da abordagem combinada à coesão económica e social, tal como consta do Tratado. Uma
primeira avaliação geral das repercussões das políticas comuns para a coesão económica e social leva o
CESE às seguintes conclusões:

– Para ser eficaz em termos de coesão económica e social, a política regional europeia deve ter um carácter
horizontal, de modo que todas as políticas da UE tenham em conta as suas consequências para as regiões
e respectivo desenvolvimento;

– 
– Sem querer subestimar o papel das outras políticas comunitárias, é oportuno reexaminar a olítica dos

transportes e as disposições da política da concorrência relativas aos auxílios estatais ao
desenvolvimento regional;

– Tendo em conta que ainda não existe uma política fiscal comum, é necessário que as políticas fiscais
nacionais tenham devidamente em conta a dimensão regional, com vista a reforçar a coesão, sem
comprometer a política da concorrência;

O Comité propõe que se defina um procedimento, mediante o qual as políticas ao abrigo do
artigo 159º sejam avaliadas em termos de consequências para a coesão económica e social e, nomeadamente,
ao nível do PIB per capita, do emprego, do desemprego e da pobreza em cada região, a partir de um estudo
específico destinado a elaborar um conjunto de indicadores capazes de avaliar ex ante e ex-post a eficácia das
políticas não estruturais.

Por fim, segundo o CESE, é necessário introduzir um procedimento de revisão e avaliação
trienal das repercussões do Pacto de Estabilidade, tanto para a UE em geral, como para a economia de cada
uma das regiões europeias.
 
− Contacto :   Roberto Pietrasanta

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

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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3. ORGANIZAÇÃO DOS MERCADOS

•  Concentrações horizontais
 
 – Relator: HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas – ES)
 
– Referência: JO C 331/18 – 31/12/2002 – CESE 1170/2003

– Pontos principais:
 

A fim de aconselhar as empresas em casos concretos, é necessário que a comunicação faça
mais referência às situações que se verificam na prática e que inclua questões como as da prova empírica e
do nível de prova.

O Comité recomenda que, nos futuros projectos legislativos supranacionais, se tenha em
consideração outros aspectos que, pela sua natureza intrínseca, adquirem relevância nas concentrações de
empresas, como o emprego e a política industrial.

Segundo o Comité, deveria ser mais preciso o esclarecimento referido no projecto de
comunicação sobre o Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho, muito particularmente no atinente aos
"ganhos de eficiência".

Por outro lado, o CESE considera que a Comissão deveria ponderar a conveniência de
transformar em preceitos legais do Projecto de Regulamento relativo ao controlo das concentrações
(COM(2002) 711 final de 12/12/2002) alguns dos conceitos, critérios, parâmetros e regras agora enunciadas,
por forma a garantir maior segurança e certeza jurídicas na apreciação das situações de concentração.

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

•  Controlo das concentrações

– Relatora: SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – EL)

– Referência: COM(2002) 711 final – 2002/0296 (CNS) – CESE 1169/2003
 
– Contacto:    Nemesio Martinez
 (Tel.: 00 32 02 546 2.546 95 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

4. MUTAÇÕES INDUSTRIAIS

•  Mutações industriais/Balanço e perspectivas
 
– Relator: VAN IERSEL (Empregadores – NL)
– Co-relator: VAREA NIETO (Delegado ES)
 
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1180/2003

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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– Pontos principais:
 

O objectivo deste parecer, que é o primeiro de uma série, é destacar o papel da CCMI no
desenvolvimento de um diálogo directo com todas as partes interessadas afectadas pelas mutações
industriais, e aplicar os ensinamentos da reestruturação dos sectores do carvão e do aço e de outros sectores.
A experiência do CESE e do antigo Comité Consultivo da CECA comprova que a instauração de um diálogo
sectorial contínuo ao nível europeu, no qual intervenham representantes dos produtores, dos trabalhadores e
de outros grupos representativos da sociedade civil organizada (consumidores, comerciantes, etc.), contribui
para estabelecer uma base útil para uma política industrial renovada.

As mutações no sector industrial europeu têm muitas vezes sido abordadas sob o ponto de
vista da reestruturação. Trata-se, de facto, de um conceito bastante mais dinâmico, que abrange o processo de
evolução permanente da empresa  e o seu meio político e social. Hoje em dia, importa reflectir sobre o
carácter proactivo da mutação na óptica de uma melhor antecipação e gestão dos efeitos económicos, sociais,
organizacionais e ambientais das mutações industriais.

Para criar mais condições para as mutações industriais baseadas nos princípios da coesão
social e da competitividade, o CESE reitera igualmente que devem ser formuladas políticas eficazes para:

– O desenvolvimento dos recursos humanos,
– Criar mais e melhor emprego num mercado de trabalho inclusivo,
– Dar particular atenção ao envelhecimento da população activa e às medidas de promoção do acesso das

mulheres ao mercado de trabalho,

o que exige a aprendizagem ao longo da vida a todos os níveis e a melhoria do ensino e da formação. São
altamente desejáveis análises das melhores práticas em cada um destes domínios.

No entender do CESE, é essencial que a inovação e a investigação promovam a liderança
europeia, tanto em termos de competitividade como de bem-estar social.

Conviria avaliar o impacto real da legislação europeia. Para o efeito, o CESE apoia a
proposta de criação de um grupo consultivo independente para a avaliação do impacto da regulamentação
comunitária sobre as empresas, a fim de melhorar a qualidade da legislação da UE. O CESE considera que
importa dar maior atenção às eventuais repercussões que algumas disposições e medidas regulamentares
comunitárias podem ter para as pequenas e médias empresas.

O CESE considera que o diálogo social nas empresas e, eventualmente, com actores locais e
a administração pública, é um instrumento importante e decisivo de desenvolvimento da competitividade,
das condições sociais e do emprego, bem como de protecção do ambiente num equilíbrio produtivo.

O CESE é a favor de uma política industrial de carácter horizontal que permita, ao mesmo
tempo, desenvolver abordagens sectoriais directamente relacionadas com as mutações industriais.

Uma abordagem sectorial deve ser acompanhada de processos de consulta, participação de
todos os actores e negociação social no âmbito das reestruturações industriais, particularmente nos países
candidatos. O CESE considera que a criação de observatórios sectoriais facilitaria a antecipação e
concretização das mutações industriais, a identificação de alternativas viáveis e a minimização das
consequências negativas.
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O CESE sublinha a importância de assegurar que a relocalização de indústrias não seja
apenas motivada pelas diferenças cada vez maiores entre as legislações dos Estados-Membros,
nomeadamente em matéria ambiental e fiscal. Nas regiões particularmente afectadas pelas relocalizações,
podem ser necessárias medidas específicas de acompanhamento por um período determinado.

É possível prever medidas específicas numa base temporária nas regiões monoindustriais. O
CESE recomenda que as experiências positivas com programas sectoriais, tais como Rechar, Resider e
Retext, sejam levadas em conta na modernização destas regiões, tanto dos futuros Estados-Membros como
dos actuais, e que sejam promovidas nesses países novas formas de diálogo social.

O trabalho futuro da CCMI, como estrutura do CESE, concentrar-se-á nos sectores e/ou
regiões particularmente implicados nas mutações industriais, devendo concentrar-se no seguinte:

Analisar as mutações industriais e as suas causas do ponto de vista económico, social,
territorial e ambiental, bem como avaliar o impacto das mutações industriais numa perspectiva sectorial,
empresarial, laboral, territorial e ambiental;

Procurar abordagens positivas comuns para antecipar e gerir as mutações industriais e
procurar vias para que a UE e os Estados-Membros aumentem a competitividade e a rentabilidade das
empresas, através do diálogo social e da cooperação entre as partes envolvidas;

Procurar abordagens comuns com vista a fomentar o desenvolvimento sustentável e
aumentar a coesão social e territorial, para dar novo alento à Estratégia de Lisboa, bem como promover
condições de enquadramento que permitam que as mutações industriais decorram de forma compatível, quer
com a necessidade de competitividade das empresas, quer com a coesão económica, social e territorial;

Promover a coordenação e coerência da acção comunitária face às principais mutações
industriais no contexto do alargamento, nos seguintes domínios: investigação, economia, concorrência,
justiça social, desenvolvimento regional, ambiente, transportes, etc..

− Contacto:   José Miguel Cólera Rodríguez
(Tel.: 00 32 2 546 9629 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

 
 
 
 5. POLÍTICA DE DEFESA
 
•  Defesa europeia
 
− Relator: WILKINSON (Empregadores – UK)
 
− Referência: COM(2003) 113 final – CESE 1160/2003

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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− Pontos principais:
 
 O CESE vê com bons olhos o início do processo de estabelecimento de uma política de
equipamento de defesa melhor coordenada como elemento essencial de uma Política Europeia de Segurança
e de Defesa (PESD), centrada na formação das capacidades necessárias para o desempenho das missões
acordadas pela UE na PESD, no âmbito da Política Externa e de Segurança Comum (PESC). A adopção de
procedimentos a nível comunitário poderá resultar em maior eficiência e em custos mais baixos para os
Estados-Membros participantes.
 
 O Comité reconhece que a condição essencial para o êxito desta política será a necessária
vontade política, nomeadamente no que respeita ao aumento dos meios financeiros.
 
 Uma indústria de defesa capaz de competir a nível mundial serve os interesses tanto
políticos como económicos da UE, e o Comité observa que a reestruturação está já em curso em grande parte
devido à pressão do mercado.
 
 A obtenção e o controlo das informações relevantes sobre as indústrias são tarefas que
devem caber aos Estados-Membros; as informações devem incluir o número de trabalhadores e as
respectivas qualificações.
 
 O CESE tem dúvidas quanto às vantagens de um papel directo da UE na aquisição de
equipamento de defesa.
 
 Um esforço coerente de investigação avançada no domínio da segurança é crucial para os
progressos futuros, e isso passa pela definição de "tecnologias estratégicas da UE" necessárias para colmatar
as deficiências ao nível das capacidades.
 
 O Comité prontifica-se a emitir o seu parecer pormenorizado sobre a agência europeia no
domínio das capacidades de defesa, assim que o seu papel e outros detalhes tenham sido definidos.
 
 A segurança do abastecimento deve continuar a ser da responsabilidade dos
Estados-Membros no futuro próximo, embora a agência anteriormente referida possa dar um contributo útil.
 
− Contacto:    Nemesio Martinez
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 
 
 6. POLÍTICA DE INVESTIGAÇÃO
 
•  Inovação
 
− Relator: SOARES (Trabalhadores – PT)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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− Referência: COM(2003) 112 final – CESE 1175/2003
 
− Pontos principais:
 
 O Comité partilha com a Comissão a visão sistémica do processo de inovação e a convicção
de que a mesma pode assumir várias formas, constituindo, no entanto, a base desse processo as competências
dos recursos humanos – assentes na educação e na formação – para as actividades de inovação na empresa. O
CESE está convicto de que uma maior responsabilidade social por parte das empresas, em particular no que
respeita à qualidade das condições e das relações de trabalho, aparece também como factor fundamental para
o reforço de um modelo inovador específico da União Europeia.
 
 O CESE recomenda que a formulação e aplicação das políticas europeias, em particular
aquelas que têm como força motriz as empresas, como acontece com a inovação, tenham em conta o reforço
dos mecanismos de participação e envolvimento dos seus principais protagonistas – os empresários e os
trabalhadores.
 
− Contacto:    Nemesio Martinez
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 
7. POLÍTICA DA EMPRESA

•  Espírito empresarial (Livro Verde)
 
− Relator: BUTTERS (Empregadores – UK)
 
− Referência: COM(2003) 27 final – CESE 1173/2003
 
− Pontos principais:
 

O Comité saúda o Livro Verde da Comissão e a urgência que deu à reflexão sobre a política
europeia da empresa por funcionários, políticos e partes interessadas. Para que este processo tenha agora um
valor permanente, é essencial que seja executado eficientemente um plano de acção ambicioso e com metas
bem precisas.

É evidente que melhorar a relação risco/recompensa para os empresários é fulcral para o
aumento da actividade empresarial, pelo que tem de ser um tema recorrente no plano de acção.

O Comité salienta que a política pública precisa de ter metas muito concretas e de procurar
tratar dos assuntos mais urgentes em primeiro lugar, para que todos os objectivos acabem por ser atingidos.
No vasto leque de domínios políticos abrangidos pelo Livro Verde, é imperativo, por isso, que o plano de
acção dê prioridade a domínios políticos específicos.

O Comité salienta várias áreas de actuação a que o plano de acção deve dar prioridade:

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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– Melhorar o acesso das PME aos contratos públicos,
– Rever os regimes fiscais no quadro dos quais operam as PME em toda a Europa, avaliando os níveis de

tributação, a administração e a colecta,
– Melhor compreensão do processo de encerramento de empresas e da resposta da sociedade aos

proprietários gestores em causa,
– Promoção do espírito empresarial e incentivo às pessoas de todas as idades e formações que demonstrem

ter a mentalidade apropriada para empresário,
– Desenvolvimento de dados mais sistemáticos de avaliação comparativa sobre as PME para facilitar a

medição e fundamentar políticas apropriadas.
 
− Contacto:    Jakob Andersen
 (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 
8. TRANSPORTES E RTE

•  Projectos RTE/2004
 
− Relator: LEVAUX (Empregadores – FR)
 
− Referência: Parecer exploratório – CESE 1174/2003
 
− Pontos principais:
 

No seu parecer exploratório, o Comité convida a Comissão a considerar, na elaboração das
novas orientações para as Redes Transeuropeias de Transportes (RTE-T), as seguintes prioridades e
propostas:

– Uma prioridade absoluta deverá ser os eixos ou corredores transeuropeus, eliminando os pontos de
estrangulamento e as ligações que faltam;

– A taxa das subvenções deve ser mais incentivadora, nomeadamente para os projectos transfronteiriços;
– Prever a criação de um fundo consagrado à realização de projectos dos RTE-T prioritários mediante uma

receita de um cêntimo por litro de combustível consumido na estrada na Europa;
– Criar uma "Agência Europeia de Coordenação das Infra-Estruturas de Transportes";
– Prever sanções ou penalidades pelo não respeito dos prazos dos projectos de RTE-T pelos

Estados-Membros em causa.
 
− Contacto:    Raffaele Del Fiore

(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Sistema pan-europeu / Navegação fluvial
 
− Relator: SIMONS (Empregadores – NL)

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1172/2003

Para tornar possíveis regimes jurídicos integrados e uma legislação uniforme no domínio da
navegação fluvial, o CESE recomenda o seguinte:

– Harmonizar os Tratados, as convenções e os acordos bilaterais existentes aplicáveis às vias fluviais
nacionais e internacionais;

– Ratificar e aplicar as convenções internacionais já concluídas; os actuais e futuros Estados-Membros
devem adoptar todas as medidas possíveis para prevenir a fragmentação da legislação nos diferentes
domínios ligados à navegação fluvial;

– Estudar, na perspectiva de uma Comissão do Danúbio enquanto instituição de coordenação das vias
fluviais entre o Oeste e o Leste da Europa, um novo Tratado do Danúbio na linha das normas da
CCNR/UE, como medida positiva em favor da harmonização;

– Introduzir uma base comunitária para a legislação em matéria de tripulações na UE, por forma a criar
condições equitativas para a navegação fluvial.

 
− Contacto:    Raffaele Del Fiore

(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

9. DIREITO DO TRABALHO

•  Comités europeus de empresa

− Relator: PIETTE (Trabalhadores – BE)

− Referência: Parecer exploratório – CESE 1164/2003

− Pontos principais:

Os diferentes relatórios e estudos sobre os acordos e as práticas dos CEE confirmam que as
experiências actuais permitem retirar uma série de conclusões quanto à forma como um processo negocial
para instituição de um CEE ou de um procedimento de informação e consulta dos trabalhadores pode ser
organizado de modo a ser simples, democrático e eficaz. No que diz respeito à essência da directiva, isto é, à
forma como pode fazer valer o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras à informação e à consulta, as
experiências são igualmente numerosas.

Graças à sua composição, o CESE conseguiu certamente lançar uma luz esclarecedora sobre
o processo dinâmico da prática do diálogo social actualmente em curso nas empresas e nos grupos de
empresas. O CEE é uma instância ainda muito jovem, mas em constante evolução, como o prova a
quantidade de acordos renegociados todos os anos.

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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A informação e a consulta a nível do CEE, bem como a dinâmica do seu papel e das suas
práticas podem, sem dúvida, revelar-se úteis para todos os intervenientes, inclusive o próprio cidadão. As
respostas encontradas no quadro da globalização e das reestruturações das empresas não só têm repercussões
para as condições de vida e de trabalho, mas também para o clima social fora da esfera laboral.

Os diversos balanços sobre a aplicação concreta da directiva e do funcionamento dos CEE
puderam ser partilhados e permitiram, assim, que o Comité Económico e Social Europeu identificasse
claramente os contributos dos CEE para o diálogo social e para o desenvolvimento europeu. Não obstante,
estão ainda em aberto questões fundamentais que dizem essencialmente respeito aos seguintes aspectos:

•  As noções de "efeito útil" e de "tempo útil" para a informação e a consulta dos trabalhadores;

•  O âmbito de aplicação da Directiva 94/45/CE, no que respeita, por exemplo, às "empresas comuns"
(joint-ventures), à possível exclusão da marinha mercante e à noção de empresa, devido à
diversidade das formas de que actualmente se reveste esta noção, a qual aumentará ainda mais ao
nível europeu com a entrada de empresas associativas, cooperativas e mutualistas com actividades
económicas cada vez mais significativas e um carácter cada vez mais transfronteiriço. As empresas
públicas são contudo expressamente referidas nas transposições nacionais da directiva em dois
Estados: a Suécia e a Espanha;

•  A questão da representação e da proporcionalidade da representação nos CEE, questão não
abrangida por regras transnacionais;

•  A questão do impacto dos CEE no diálogo social na empresa ao nível nacional;

•  A questão da possibilidade de os representantes dos CEE poderem deslocar-se aos diversos locais de
implantação da empresa cujos trabalhadores representam, e poderem comunicar quer com os
representantes, quer com os trabalhadores dessas unidades;

•  A questão da relação entre o CEE e as autoridades de regulação em matéria de concorrência.

Também no Comité divergem as opiniões quanto ao alcance dos balanços e das reflexões
sobre a aplicação da directiva e o funcionamento dos CEE. Alguns membros consideram que o presente
parecer exploratório deve limitar-se a um corpus informativo, sem qualquer intenção de influenciar eventuais
discussões futuras entre os parceiros sociais sobre a revisão da Directiva 94/45/CE, visto a Comissão ter
assinalado no seu programa de trabalho o propósito de consultar os parceiros sociais a partir do Outono de
2003. Outros membros são de opinião que os balanços realizados pelo Comité sobre a aplicação da directiva
e sobre o funcionamento dos CEE deveriam poder servir de base para a apreciação dos aspectos que
eventualmente obriguem a uma revisão da Directiva 94/45/CE.

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

•  Programa destinado a promover as ONG activas no domínio da juventude

− Relatora: VAN TURNHOUT (Actividades diversas – IE)
 
− Co-relatores: SOARES (Trabalhadores – PT)

 PEZZINI (Empregadores – IT)
 
− Referências: COM(2003) 272 final – 2003/0113 (COD) – CESE 1165/2003
 
− Pontos principais:

O CESE congratula-se com esta medida, que garante a continuidade do financiamento
essencial aos organismos activos, no plano europeu, no domínio da juventude.

No entanto, o CESE assume uma posição crítica em relação à proposta de reduzir o
financiamento, à razão de 2,5% por ano, após o terceiro ano.

O CESE acolhe favoravelmente a estabilidade de financiamento que esta medida vai garantir
ao Fórum Europeu da Juventude, o que possibilita o crescimento e o reforço contínuo deste órgão.

O CESE manifesta preocupação com a tendência verificada durante os últimos anos de
reduzir gradualmente o financiamento para algumas organizações internacionais de juventude. O CESE apela
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à Comissão para que procurem reforçar activamente esta linha
orçamental. É preciso reconhecer que o crescimento e o desenvolvimento das organizações internacionais de
juventude é essencial para o desenvolvimento e o futuro da Europa.

O CESE nota que esta proposta abrange o período 2004-2006. O CESE insta a Comissão a
proceder a consultas o mais amplas possíveis para determinar como deve ser abordado o financiamento após
2006.

O CESE insta à imediata aplicação das importantes recomendações constantes do relatório
de avaliação de apoio às organizações  internacionais não governamentais de juventude, elaborado pela
Comissão.

O CESE observa que a proposta em apreço é uma das muitas propostas referidas pela
Comissão sobre os programas e medidas de acção comunitários numa ampla gama de domínios. O CESE
advoga vigorosamente que a Comissão adopte uma abordagem coerente em todos estes domínios,
particularmente no que se refere aos critérios de elegibilidade para o financiamento.

− Contacto:    Stefania Barbesta
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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11. POLÍTICA EUROMEDITERRÂNEA

•  Maior participação da sociedade civil na parceria euromediterrânea

− Relator: DIMITRIADIS (Empregadores – EL)

− Referência: Relatório de informação – CESE 217/2003 final

− Pontos principais:

As cimeiras anuais do CES e instituições similares euromediterrâneas, que se realizam
regularmente desde 1995, têm por finalidade contribuir para uma melhor compreensão dos grandes temas
respeitantes à parceria euromediterrânea e para melhorar o conhecimento recíproco das realidades
económicas e sociais destes parceiros.

Na última cimeira euromediterrânea, em Atenas, decidiu-se que a próxima cimeira se
realizaria em Malta em 2003.

O grupo encarregado da preparação da Cimeira inclui, para além do Comité Económico e
Social Europeu, o Conselho Económico e Social da Grécia (OKE) e o Conselho para o Desenvolvimento
Económico e Social de Malta (MCESD). O CESE é membro permanente do Comité preparatório das
cimeiras euromediterrânicas e contribui, nomeadamente, através da elaboração de uma monografia sob a
forma de um relatório de informação.

Este ano, o relatório de informação do CESE versa sobre os temas seguintes:

"Para uma maior participação da sociedade civil organizada aos níveis nacional e regional na parceria
euromediterrânea", cuja elaboração compete ao Comité Económico e Social Europeu, em colaboração com
os conselhos económicos e sociais da Tunísia e de Portugal, e com o Conselho Nacional da Juventude e do
Futuro de Marrocos.

"Novos saberes, novos empregos – Os efeitos das novas tecnologias", cuja elaboração compete ao
Conselho Económico e Social francês, em colaboração com o Conselho Nacional Económico e Social da
Argélia, o CNEL de Itália e os conselhos económicos e sociais de Espanha, Grécia e Tunísia.

O relatório confiado ao CESE analisará as formas de participação da sociedade civil
organizada (informação, consulta e aplicação) na parceria euromediterrânea à escala nacional e regional, e
formulará as recomendações para o ulterior desenvolvimento desta participação.

O CESE considera que a noção de democracia nos países mediterrâneos não pode e não deve
ser examinada à luz de critérios ocidentais, muito embora tal exame não deva perder de vista os princípios
democráticos fundamentais de nível mundial, conquistados após grandes lutas sociais e reconhecidos por
instituições e acordos internacionais.

As organizações da sociedade civil nos Países Parceiros Mediterrâneos (PPM) estão
actualmente pouco informadas pelos seus governos e pela própria UE sobre a Parceria Euromediterrânea,
estando pouco envolvidas nesta parceria.
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O CESE considera que:

•  é necessário simplificar o modo como os grupos da sociedade civil podem beneficiar dos programas;
•  é extremamente importante melhorar o fluxo da informação;
•  deve ser criada uma rede euromediterrânea de conselhos económicos e sociais na Internet, que inclua

organizações nacionais da sociedade civil;
•  há que intensificar os esforços e centrá-los na criação de um quadro de cooperação e diálogo sistemático

entre os representantes da sociedade civil organizada e os governos dos PPM, em vez de se criarem
novos órgãos.

•  o Presidente Romano PRODI teve razão em afirmar que a luta contra o terrorismo não podia ser pretexto
para reduzir os direitos políticos e sociais;

•  a cooperação entre a sociedade civil deve procurar criar redes comuns entre as várias comunidades;
•  deve ser aumentado o número de actividades de pequena escala;
•  a sociedade civil poderá ser um factor-chave na promoção do diálogo entre as PPM;
•  deve ser dada especial atenção às questões da imigração;
•  o Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial devem desempenhar um papel útil no

desenvolvimento económico e social desta região.

O CESE entende que deve ser reforçada a cooperação aos níveis regional e subregional. O
CESE entende igualmente que a Parceria Euromed pode desempenhar um papel essencial na integração
regional dos PPM, e que a UE pode compensar a falta de confiança existente entre estes países. Através do
Processo de Barcelona, a UE pode agir como garante das relações entre os parceiros regionais e proteger o
processo de integração da eventual incapacidade dos parceiros de honrarem os seus compromissos.

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

12. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

•  Modificação/Media – Formação 2001-2005
 
− Relator: BRAGHIN (Empregadores – IT)
 
− Referência: COM(2003) 188 final – 2003/0064 (COD) – CESE 1163/2003

− Contacto:    Raffaele Del Fiore
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Modificação/Media plus
 
− Relator: BRAGHIN (Empregadores – IT)
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− Referência: COM(2003) 191 final – 2003/0067 (COD) – CESE 1163/2003
 
− Contacto:    Raffaele Del Fiore

(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

13. AGRICULTURA

•  Matéria gorda/Leite (Finlândia e Suécia)
 
− Relator-Geral: NILSSON (Actividades diversas – SE)
 
− Referência: COM(2003) 372 final – 2003/0144 (CNS) – CESE 1177/2003
 
− Contacto:    Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

14. AMBIENTE
 
•  Life (Modificação)

− Relator-Geral: CHIRIACO (Trabalhadores – IT)
 
− Referência: COM(2003) 402 final – CESE 1176/2003
 
− Contacto:   Eleonora Di Nicolantonio
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
15. CODIFICAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO

•  Comité de Estatísticas Monetárias, Financeiras e de Balanças de Pagamentos
 
− Relatora: FLORIO (Trabalhadores – IT)
 
− Referência: COM(2003) 298 final – 2003/0103 (CNS) – CESE 1167/2003

− Pontos principais:
 
 O Comité aprova a proposta da Comissão.
 
− Contacto:    Roberto Pietrasanta

(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
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•  Fundos de Coesão (codificação)
− Relator: SILVA (Actividades diversas – PT)
 
− Referência: COM(2003) 352 final – 2003/0129 (AVC) – CESE 1168/2003
− Pontos principais:
 
 O Comité aprova a proposta da Comissão.
 
− Contacto:    Roberto Pietrasanta

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

 
•  Acções de cessação/Protecção dos consumidores
 
− Relator: BURANI (Empregadores – IT)
 
− Referência: COM(2003) 241 final – 2003/0099 (COD) – CESE 1162/2003
− 
− Contacto:   João Pereira dos Santos

  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Material eléctrico
 
− Relator: GREEN (Empregadores – DK)
 
− Referência: COM(2003) 252 final – 2003/0094 (COD) – CESE 1161/2003
 
− Contacto:   Jakob Andersen

  (Tel.: 00 32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

_____________
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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

ACOMPANHAMENTO DOS
TRABALHOS

DO PARLAMENTO EUROPEU
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Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 60
Type: http:

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu

Page: 75
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 79
Type: http:

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