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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

Recorda-se que o Colégio dos Questores mandou distribuir aos deputados do Parlamento Europeu a(s)
seguintes comunicações:

01/2004 Calendário das reuniões oficiais do Parlamento Europeu em 2004

04/2004 Utilização sítio Europarl Inside

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 francês ao seu mandato de deputado ao
Parlamento Europeu

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

Yves PIÉTRASANTA (Verts/ALE /FR)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a partir
de 3 de Fevereiro de 2004.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 28 de Janeiro de 2004.

_______________

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

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

Joaquin MIRANDA (GUE/NGL/PT)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a partir
de 1 de Fevereiro de 2004.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 8 de Fevereirode 2004.

_______________
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Na sessão de 28 de Janeiro de 2004, o Parlamento Europeu tomou conhecimento de que

Jan DHAENE

se afiliara no Grupo PSE com efeito a partir de 28 de Janeiro de 2004.

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS Situação em 02.02.2004

Autor Objecto N°

Gian Gobbo Emissão de notas de banco de 1 euro P-3954/03

Heide Rühle Interpretação das directivas relativas à liberdade de acesso
à informação em matéria de ambiente

E-3955/03

José Ribeiro e Castro Irão - Reféns E-3956/03

José Ribeiro e Castro Rússia - Eleições legislativas E-3957/03

José Ribeiro e Castro Rússia - Eleições legislativas E-3958/03

José Ribeiro e Castro África - Escassez e segurança alimentar E-3959/03

José Ribeiro e Castro Angola - Reintegração de ex-combatentes e
desarmamento dos civis

E-3960/03

José Ribeiro e Castro Jules Muis - Funcionamento da Comissão E-3961/03

José Ribeiro e Castro Portugal - Portagens e monovolumes E-3962/03

José Ribeiro e Castro "Geroi Sevastopolya" - Segurança marítima E-3963/03

Hiltrud Breyer Presença de substâncias endócrinas na água potável -
reacção à resposta da Comissão à pergunta escrita E-
2565/03

E-3964/03

Mario Borghezio Medidas relativamente à China devido à utilização
abusiva da marca "CE"

E-3965/03

Gian Gobbo Indemnização dos bens expropriados dos refugiados
istrianos na Croácia

E-3966/03

Gian Gobbo Indemnização dos bens expropriados dos refugiados
istrianos na Croácia

E-3967/03

Amalia Sartori Rede transeuropeia de transportes E-3968/03

Maurizio Turco Investigação judicial do Ministério Público de Catânia
relativa a uma fraude de 5 milhões de euros em prejuízo
da União Europeia

E-3969/03

Mario Borghezio Não-indemnização, por parte da Alemanha, dos antigos
militares italianos internados

E-3970/03

Mario Borghezio Não-indemnização, por parte da Alemanha, dos antigos
militares italianos internados

E-3971/03

Erik Meijer Campanha na Bulgária contra a distribuição e gestão dos
fundos destinados ao desenvolvimento da sociedade civil
pela delegação da UE em Sófia e reacção a este
descontentamento

E-3972/03
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Erik Meijer Exclusão do Conselho Nacional para as Questões Étnicas
e Demográficas (NCEDI) na atribuição de fundos
comunitários em favor da participação social na Bulgária

E-3973/03

Paulo Casaca Reformulação do sistema de apoio aos produtores de
banana ACP

E-3974/03

Paulo Casaca Respeito pela igualdade de tratamento dos funcionários na
delegação da Comissão no Brasil

E-3975/03

Paulo Casaca Complexidade da simplificação do acervo comunitário E-3976/03

Paulo Casaca Mediação no Nepal E-3977/03

Jens-Peter Bonde Cláusulas "passerelle" nos Tratados que instituem a
Comunidade Europeia

E-3978/03

Joan Vallvé Amnistia urbanística em Ibiza E-3979/03

Olivier Dupuis O caso Yukos E-3980/03

Miquel Mayol i Raynal Direitos políticos da minoria macedónia da Grécia E-3981/03

Miquel Mayol i Raynal Direitos políticos da minoria macedónia da Grécia E-3982/03

Maurizio Turco Conclusão do Programa Operativo Multi-regional
"Recursos Hídricos" do Objectivo 1 relativo à Itália no
Quadro Comunitário de Apoio 1994-1999

E-3983/03

Maurizio Turco Falta de resposta à pergunta E-2425/03, sobre a
harmonização da tributação dos rendimentos da poupança
dos cidadãos não residentes da União Europeia e abolição
do segredo bancário

E-3984/03

Caroline Lucas Proveniência da madeira usada na renovação dos edifícios
da Comissão

E-3985/03

Sebastiano Musumeci Depósitos de resíduos radioactivos na Sicília E-3986/03

Gerhard Schmid Programa Galileo E-3987/03

Gabriele Stauner Manipulação dos fluxos de informação entre o Comissário
Solbes e o Eurostat

E-3988/03

Theresa Villiers Normas comunitárias relativas à venda e à assistência
técnica no sector automóvel

E-3989/03

Diana Wallis Envio postal/entrega de documentos relativos concursos
para a adjudicação de contratos

P-3990/03

Giles Chichester e Geoffrey
Van Orden

Encerramento de unidades da central nuclear de Kozloduy E-3991/03

Giles Chichester e Geoffrey
Van Orden

Apresentação da avaliação efectuada por pares à central
nuclear de Kozloduy

E-3992/03

Giles Chichester e Geoffrey
Van Orden

Reavaliação do calendário de encerramento das unidades
da central nuclear de Kozloduy

E-3993/03
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Raffaele Costa Programa cultura e línguas E-3994/03

Raffaele Costa Projectos relativos à sociedade da informação E-3995/03

Raffaele Costa Novos métodos de trabalho e desenvolvimento do
comércio electrónico

E-3996/03

Raffaele Costa Programa Prince/Euro E-3997/03

Konstantinos Hatzidakis Campanha publicitária na Grécia com fundos do QCA P-3998/03

Alejo Vidal-Quadras Roca Norma de controlo interno nº 5 "Funções sensíveis" -
Modalidades de implementação da mobilidade obrigatória

P-3999/03

Herbert Bösch Reformas no Eurostat E-4000/03

Stavros Xarchakos Transferência de estudantes E-4001/03

Marco Cappato Violação de privacidade na Cimeira Mundial sobre a
Sociedade da Informação

P-4002/03

Hiltrud Breyer Calado na secção do rio Danúbio entre Straubing e
Vilshofen

E-4003/03

Claude Moraes Crianças portadoras de deficiência na Rússia E-4004/03

Anna Terrón i Cusí Discriminação de menores da Comunidade no acesso às
federações desportivas em Espanha

E-4005/03

Glyn Ford Autorizações de residência e as dificuldades encontradas
na sua obtenção

E-4006/03

Paulo Casaca Prevenção de risco sísmico E-4007/03

Fernando Fernández Martín Powerline Communications Systems P-4008/03

Antonio Di Pietro Reforma da OCM no sector do tabaco P-4009/03

Reino Paasilinna Segurança do fornecimento de electricidade E-4010/03

Erik Meijer Execução do projecto PHARE BG 0102.06 na Bulgária:
forte discrepância entre as propostas elaboradas e a
atribuição efectiva de fundos

E-4011/03

Erik Meijer Execução do projecto PHARE BG 0102.06 na Bulgária:
notificação tardia das decisões e modalidades de
pagamento controversas

E-4012/03

Erik Meijer Execução do projecto PHARE BG 0102.06 na Bulgária:
falta de informações sobre a identidade dos responsáveis
em matéria de gestão, decisões e avaliação

E-4013/03

Erik Meijer Execução do projecto PHARE BG 0102.06 na Bulgária:
atraso na execução e falta de clareza quanto à utilização
dos excedentes

E-4014/03

Christopher Huhne Locais tóxicos E-4015/03
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Salvador Garriga Polledo Livre circulação de produtos farmacêuticos na União
Europeia

E-4016/03

Salvador Garriga Polledo Divulgação da UE entre os invisuais da Comunidade E-4017/03

Salvador Garriga Polledo Utilização uniforme da bandeira europeia nos aviões das
companhias aéreas da UE

E-4018/03

Margrietus van den Berg Fórum sobre a Birmânia E-4019/03

Margrietus van den Berg Bacia hidrográfica do rio Congo E-4020/03

Ilda Figueiredo Apoios para a investigação em Portugal E-4021/03

Christos Folias Dados comparativos no sector do azeite P-4022/03

Jean-Louis Bernié Natura 2000 P-4023/03

Christopher Huhne Fornos não encastráveis E-4024/03

Claude Moraes Inquérito das Nações Unidas em Timor Leste E-4025/03

Nicholas Clegg Directiva relativa aos artefactos em metais preciosos E-4026/03

Geoffrey Van Orden Deduções ao imposto de mais-valias E-4027/03

Juan Naranjo Escobar Valorização do Euro para os cidadãos E-4028/03

Juan Naranjo Escobar Câmbio Euro-Dólar E-4029/03

Juan Naranjo Escobar Sub-execução de dotações para pagamentos E-4030/03

Michl Ebner Programa a favor das línguas minoritárias E-4031/03

Geoffrey Van Orden Contribuição do Reino Unido para o orçamento da União
Europeia

E-4032/03

Maurizio Turco Censura da palavra 'preservativo' no comunicado oficial
de imprensa da Comissão Europeia para o Dia Mundial da
SIDA exigida pelo gabinete do Presidente Prodi

E-4033/03

Kyösti Virrankoski Protecção das pessoas, rebanhos e animais domésticos
contra os lobos e os ursos

P-4034/03

Helena Torres Marques Aplicação, em Portugal, do regulamento de distribuição
automóvel

P-4035/03

Hiltrud Breyer Regulamento CE nº 258/97 relativo a novos alimentos e
ingredientes alimentares - produtos à base de noni

E-4036/03

Hiltrud Breyer Reforma do sector da saúde e medicamentos naturais na
Alemanha

E-4037/03

Herbert Bösch Processamento de resíduos radioactivos na Ucrânia E-4038/03

Christos Folias Prática da optometria na Grécia E-4039/03

Glyn Ford e outros Programa MEDEA e artigo 13º do Tratado E-4040/03
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John Bowis e Ria Oomen-
Ruijten

Aplicação das directivas relativas à segurança dos
trabalhadores e à protecção dos profissionais de saúde e
seus pacientes

E-4041/03

Kathalijne Buitenweg Violência nas escolas E-4042/03

Ilda Figueiredo Totais admissíveis de capturas (TAC) e quotas para 2004 E-4043/03

Theresa Villiers Entrada gratuita dos residentes locais nos sítios históricos
e turísticos

E-4044/03

Joan Colom i Naval Contaminação das águas subterrâneas na Catalunha E-4045/03

Raffaele Costa Sistemas de software e de filtragem E-4046/03

Raffaele Costa Utilização segura da Internet E-4047/03

Glenys Kinnock Integração no orçamento do FED P-4048/03

Francesco Speroni Produtos que contêm OGM P-4049/03

Theresa Villiers Proposta de directiva relativa ao crédito ao consumo P-4050/03

Hiltrud Breyer Exportação de reactores nucleares para a República
Popular da China

E-4051/03

Christos Folias Apoio às igrejas E-4052/03

Margrietus van den Berg Vinho vendido em Itália E-4053/03

Elspeth Attwooll Águas nacionais dentro da ZEE da União Europeia E-4054/03

Elspeth Attwooll Energias renováveis E-4055/03

Elspeth Attwooll Implementação do acervo comunitário em matéria de
ambiente

E-4056/03

Elspeth Attwooll Redes transeuropeias de telecomunicações E-4057/03

Elspeth Attwooll Legislação relativa ao porte de armas de fogo na Turquia E-4058/03

José Ribeiro e Castro Famílias numerosas P-4059/03

Roberta Angelilli Cidadania europeia P-4060/03

Alexandros Alavanos Poluição sonora causada pelos aviões no aeroporto
Elefthérios Venizelos

E-4061/03

Alexandros Alavanos Higiene e segurança dos trabalhadores - queixa 00/4404,
SG (2000) A/3828/2

E-4062/03

Alexandros Alavanos Trabalhadores com contrato por um dia E-4063/03

Glyn Ford Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia E-4064/03

Glyn Ford Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia E-4065/03

Juan Naranjo Escobar Passaportes biométricos E-4066/03

Alexander de Roo Co-financiamento do canal Júcar-Vinalopó e condições
ambientais

E-4067/03
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Mario Borghezio Portagem irregular na auto-estrada Turim-Milão E-4068/03

José Ribeiro e Castro Agência Europeia de Segurança Marítima E-4069/03

José Ribeiro e Castro Convenções, Carta e Constituição. Custos E-4070/03

José Ribeiro e Castro Ainda o Pacto de Estabilidade e Crescimento E-4071/03

John Cushnahan Aplicação do Acordo de Associação CE-Israel P-4072/03

Giovanni Fava Estação de tratamento de resíduos P-4073/03

Marianne Thyssen Problemas relacionados com a transposição da Directiva
2002/2/CE para a legislação nacional

P-4074/03

Alexandros Alavanos Contratos de trabalho dos médicos que trabalham na DEH E-4075/03

Alexandros Alavanos Seca em massa de pinheiros na Grécia E-4076/03

Chris Davies Organizações não governamentais E-4077/03

Chris Davies Sistema Galileo E-4078/03

Chris Davies Captura de aves em Chipre E-4079/03

Chris Davies Passaportes destinados aos animais domésticos E-4080/03

Chris Davies Tuberculose (TB) E-4081/03

Bob van den Bos e Johanna
Boogerd-Quaak

Birmânia E-4082/03

Bob van den Bos e Johanna
Boogerd-Quaak

Birmânia E-4083/03

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

E-4084/03

Marianne Thyssen Problemas de aplicação prática relacionados com a
Directiva 1999/44/CE

E-4085/03

Olle Schmidt Concessão de subvenções à empresa Eftec na âmbito da
sua deslocalização de Hässlehholm (Suécia) para o País de
Gales (Reino Unido)

E-4086/03

Chris Davies Autoridade Europeia para a Protecção de Dados E-4087/03

Dana Scallon Definição de saúde reprodutiva P-4088/03

________________
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PERÍODO DE PERGUNTAS

PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0002/04)  13 e 14 de Janeiro de 2004

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Patricia McKENNA Bem-estar e transporte de galgos da Irlanda para Espanha H-0800/03

Nuala AHERN Sellafield - uma ameaça à vida humana no Reino Unido e na
Irlanda

H-0803/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Risco de violação dos princípios do nº 1 do artigo 6º do
Tratado UE

H-0806/03

Paulo CASACA Financiamento da Rede Natura 2000 H-0809/03

Glenys KINNOCK Zimbabué H-0816/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Acordo de Associação UE-Síria H-0824/03

Bill NEWTON DUNN Criminalidade associada à droga na Albânia H-0827/03

Richard HOWITT Programa estratégico plurianual para as relações externas da
UE

H-0834/03

Proinsias DE ROSSA Directiva relativa aos trabalhadores temporários H-0838/03

Alexandros ALAVANOS Condições proibitivas para o reagrupamento familiar H-0840/03

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Marialiese FLEMMING Violência contra os idosos H-0822/03

Reino PAASILINNA Controlo da prevenção do correio electrónico não desejado H-0823/03

Avril DOYLE Fluorinatos na água potável H-0832/03
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. VITORINO

Claude MORAES Objectivos do Conselho de Tampere H-0829/03

Alexandros ALAVANOS Acordo UE-EUA sobre a extradição H-0837/03

Sr. BYRNE

Patricia McKENNA Bem-estar e transporte de galgos da Irlanda para Espanha H-0801/03

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Acção contra os Países Baixos por infracção à Directiva
comunitária das plantas

H-0808/03

John BOWIS Controlo do cancro, tuberculose e VIH/SIDA H-0813/03

José GARCÍA-
MARGALLO Y MARFIL

Importação de citrinos da América do Sul H-0819/03

Sr. PATTEN

Dorette CORBEY Pesticidas obsoletos H-0796/03

Jan WIERSMA Pesticidas obsoletos H-0797/03

Robert GOODWILL Pesticidas obsoletos H-0798/03

Glenys KINNOCK Política Externa e de Segurança Comum H-0817/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Acordo de Associação UE-Síria H-0825/03

_____________________
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
JANEIRO 2004

Instituição
Número de
perguntas
apresent.

Perguntas
tratadas

em sessão

Perguntas
com

resposta
escrita

Perguntas
complemen-tares

Perguntas
caducas

(ausência
de autor)

Perguntas
retiradas
pelo autor

Perguntas já
previstas na

O.D.

Representantes
das

Instituições

Conselho 11 10 0 10 1 0 0 ROCHE

Comissão 36 14 21  7 1 0 0 DIAMANTOPOULOU
LIIKANEN
WALLSTRÖM
VITORINO
BYRNE
PATTEN

Total 47 24 21 17 2 0 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

21/2003 337.298 María Sornosa MARTÍNEZ Campos electromagnéticos 20.10.2003 20.01.2004 47

22/2003 337.449 Jean-Claude MARTINEZ, Carl
LANG, Bruno GOLLNISCH e Marie-
France STIRBOIS

Reforma da PAC 20.10.2003 20.01.2004 7

23/2003 337.801 Mark WATTS, Catherine STIHLER e
Phillip WHITEHEAD

Abate de focas 20.10.2003 20.01.2004 111

24/2003 337.852 Cristiana MUSCARDINI Anulação da condenação à morte de uma jovem
iraniana, julgada culpada de ter morto um funcionário
da polícia que a violava

20.10.2003 20.01.2004 66

                                                     
1 Situação em  15.01.2004
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

25/2003 338.104 Marie Anne ISLER BÉGUIN, Inger
SCHÖRLING, Paul LANNOYE,
Gérard ONESTA et Yves
PIÉTRASANTA

Restablecimento dos direitos e da justiça em relação ao
drama d Bhopal, na Índiae

29.10.2003 29.01.2004 34

26/2003 338.568 Caroline LUCAS, Ulla SANDBÆK,
Pernille FRAHM

Exposição a pesticidas dos residentes em zonas
agrícolas e outras pessoas presentes nessas zonas

17.11.2003 17.02.2004 36

27/2003 338.701 Marco CAPPATO et Daniel COHN-
BENDIT

Cimeira Mundial sobre a Sociedade de Informação
realizada na Tunísia

17.11.2003 17.02.2004 71

28/2003 339.054 Sebastiano MUSUMECI, Cristiana
MUSCARDINI, Mauro NOBILIA et
Adriana POLI BORTONE

Tragédia dos naufrágios de cidadãos extracomunitários
no Mediterrâneo

19.11.2003 19.02.2004 23

29/2003 339.286 Chris DAVIES, Johanna BOOGERD-
QUAAK, Marco CAPPATO, Anna
KARAMANOU e Michiel van
HULTEN

Epidemia da SIDA e os conselhos do Vaticano acerca
da utilização de preservativos

26.11.2003 26.02.2004 60
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

30/2003 339.287 Jonathan EVANS, Jacqueline
FOSTER, Martin CALLANAN, Ian
TWINN e Timothy KIRKHOPE

Comemoração do 60º aniversário do desembarque
aliado na Normandia

26.11.2003 26.02.2004 48

31/2003 339.463 José RIBEIRO e CASTRO Realizção de referendos sobre o novo Tratado em
todos os Estados-membors, incluindo os dez países em
processo de adesão

03.12.2003 03.03.2004 21

1/2004 340.817 Richard HOWITT, Mario
MANTOVANI, Elizabeth LYNNE,
Patricia McKENNA e Ilda
FIGUEIREDO

Direitos dos surdos-cegos
12.01/2004 12.04.2004 87

2/2004 340.908 Marie Anne ISLER BÉGUIN Estado de insegurança ambiental na UE e no mundo 12.01.2004 12.04.2004 10

3/2004 341.129 Philip CLAEYS e Koenraad DILLEN Ausência de reacção do Governo sul-africano aos
ataques e homicídios de que são vítimas agricultores
brancos

12.01.2004 12.04.2004 13
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NOMEAÇÃO DE RELATORES                       (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Nova estrutura para os comités
competentes em matéria de serviços
financeiros

AFCO (P) 19.01.04 C5-0520/03

DE KEYSER
(PSE)

Comunicação sobre um quadro político
global para as próximas Perspectivas
Financeiras após 2006

AFET (P) 21.01.04

SALAFRANCA
SÁNCHEZ-
NEYRA
(PPE-DE)

Orçamento de 2005: relatório estratégico
anual da Comissão

AFET (P) 21.01.04

VALLVÉ
(ELDR)

Albânia: ajuda financeira (revog. Decisão
1999/282/CE)

AFET (P) 21.01.04 C5-0048/04

Grupo
PPE-DE

Quitação 2002: agências AFET (P) 21.01.04 C5-0632/03

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Comunicação sobre um quadro político
global para as próximas Perspectivas
Financeiras após 2006

AGRI (P) 22.01.04

HERRANZ
GARCIA
(PPE-DE)

Orçamento de 2005: relatório estratégico
anual da Comissão

AGRI (P) 22.01.04

DAUL
(PPE-DE)

Apoio do FEOGA ao desenvolvimento
rural

AGRI (F) 22.01.04 C5-0032/04

DAUL
(PPE-DE)

Agricultura: caracterização, recolha e
utilização dos recursos genéticos,
programa 2004-2006

AGRI (F) 22.01.04 C5-0025/04

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acordo de pesca com a República da
Guiné

BUDG (P) 21.01.04 C5-0024/04

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Programa complementar de investigação
CCI

BUDG (P) 21.01.04

KUCKELKORN
(PSE)

Agência europeia para a gestão da
coordenação nas fronteiras externas

BUDG (P) 21.01.04 C5-0613/03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Albânia: ajuda financeira (revog. Decisão
1999/282/CE)

BUDG (P) 21.01.04 C5-0048/04
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Comunicação sobre um quadro político
global para as próximas Perspectivas
Financeiras após 2006

BUDG (F) 21.01.04

IIVARI
(PSE)

Comunicação sobre um quadro político
global para as próximas Perspectivas
Financeiras após 2006

CULT (P) 27.01.04

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Observatório Europeu do Audiovisual CULT (F) 27.01.04 C5-0622/03

ZISSENER
(PPE-DE)

Ensino e formação: transparência das
qualificações e competências, quadro
único

CULT (F) 27.01.04 C5-0648/03

KARAS
(PPE-DE)

Fiscalidade: regime comum aplicável aos
pagamentos de juros e royalties
efectuados entre sociedades associadas de
Estado

ECON (F) 20.01.04 C5-0054/04

LULLING
(PPE-DE)

Contas não financeiras trimestrais por
sector industrial

ECON (F) 20.01.04 C5-0645/03

LULLING
(PPE-DE)

Dívida pública: compilação e elaboração
de dados trimestrais, categorias do SEC
95

ECON (F) 20.01.04 C5-0649/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Cooperação administrativa no domínio
dos impostos especiais de consumo

ECON (F) 20.01.04 C5-0660/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Assistência mútua no domínio dos
impostos directos, dos impostos especiais
de consumo e dos impostos sobre os
prémios de

ECON (F) 20.01.04 C5-0661/03

MENRAD
(PPE-DE)

Proposta de directiva do PE e do
Conselho relativa às fusões
transfronteiras das sociedades de capitais)

EMPL (P) 14.01.04 C5-0561/03

WEILER
(PSE)

Ensino e formação: transparência das
qualificações e competências, quadro
único

EMPL (P) 14.01.04 C5-0648/03

SBARBATI
(ELDR)

Centro Europeu para o Desenvolvimento
da Formação Profissional

EMPL (F) 22.01.04
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

KORHOLA
(PPE-DE)

Eficiência energética nas utilizações
finais

ENVI (P) 20.01.04 C5-0642/03

MALLIORI
(PSE)

Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência (OEDT)

ENVI (P) 20.01.04

MAATEN
(ELDR)

Conclusão da Convenção-Quadro da
Organização Mundial de Saúde para a
luta anti-tabaco

ENVI (F) 20.01.04 C5-0028/04

KARAMANOU
(PSE)

"Gender Mainstreaming" (à Comissão) FEMM (F) 20.01.04

KARAMANOU
(PSE)

"Gender Mainstreaming" (ao Conselho) FEMM (F) 20.01.04

HELMER
(PPE-DE)

Igualdade homem/mulher, discriminação
baseada no sexo: acesso aos bens e
serviços e fornecimento de bens e
serviços

ITRE (P) 21.01.04 C5-0654/03

LANGE
(PSE)

Carta de condução, reformulação da
Directiva 91/439/CEE

ITRE (P) 21.01.04 C5-0610/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Acordo EEE e acordos conexos:
participação dos países aderentes

ITRE (F) 21.01.04 C5-0626/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Programas de assistência de pré-adesão:
participação nos concursos

ITRE (F) 21.01.04 C5-0049/04

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Condições de acesso às redes de
transporte de gás

ITRE (F) 21.01.04 C5-0644/03

Grupo
PPE-DE

Programa plurianual para as pequenas e
médias empresas

ITRE (F) 21.01.04 C5-0628/03

FERRI
(PPE-DE)

Carta de condução, reformulação da
Directiva 91/439/CEE

JURI (P) 22.01.04 C5-0610/03

HARBOUR
(PPE-DE)

Materiais e objectos destinados a entrar
em contacto com os alimentos

JURI (P) 22.01.04 C5-0549/03

KAUPPI
(PPE-DE)

Adição aos alimentos de vitaminas,
minerais e outras substâncias específicas

JURI (P) 22.01.04 C5-0538/03
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

KOUKIADIS
(PSE)

Assistência mútua no domínio dos
impostos directos, dos impostos especiais
de consumo e dos impostos sobre os
prémios de

JURI (P) 22.01.04 C5-0661/03

WUERMELING
(PPE-DE)

Adaptar os montantes de referência para
ter em conta o alargamento

JURI (P) 22.01.04 C5-0651/03

ZIMERAY
(PSE)

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

JURI (P) 22.01.04 C5-0249/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Artigo 7º do Tratado da União Europeia:
respeito e promoção dos valores em que a
União assenta. Comunicação

JURI (P) 27.01.04

LECHNER
(PPE-DE)

Conclusão da Convenção-Quadro da
Organização Mundial de Saúde para a
luta anti-tabaco

JURI (P) 27.01.04 C5-0028/04

LEHNE
(PPE-DE)

Riscos de violação da liberdade de
expressão e de informação na UE e,
nomeadamente, em Itália (art. 11.2 DF)

JURI (P) 27.01.04

GARGANI
(PPE-DE)

Litígios ligados a patentes comunitárias JURI (F) 22.01.04 C5-0050/04

GARGANI
(PPE-DE)

Patente comunitária: criação de um
Tribunal e recurso perante o Tribunal de
Primeira Instância

JURI (F) 22.01.04 C5-0051/04

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Alteração dos artigos 16º e 17º do
Protocolo relativo ao Estatuto do
Tribunal de Justiça

JURI (F) 22.01.04 C5-0579/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Alteração do Regulamento de Processo
do Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias: regime linguístico

JURI (F) 22.01.04 C5-0585/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Nova repartição de competências em
matéria de acções e recursos directos e do
alargamento da União

JURI (F) 22.01.04 C5-0625/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Tribunal da Função Pública Europeia JURI (F) 22.01.04 C5-0581/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Directiva relativa aos resíduos (versão
codificada)

JURI (F) 22.01.04 C5-0577/03
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Actividades de certos países terceiros no
domínio dos transportes marítimos
(versão codificada)

JURI (F) 22.01.04 C5-0578/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Acções de melhoria da produção e
comercialização de mel

JURI (F) 22.01.04 C5-0007/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Poluição da água: substâncias perigosas
lançadas no meio aquático (Directiva
76/464/CE)

JURI (F) 22.01.04 C5-0003/04

CEYHUN
(PSE)

Quitação 2002: agências LIBE (P) 21.01.04 C5-0633/03
C5-0634/03
C5-0662/03

LUDFORD
(ELDR)

Documento de conjunto sobre o estado de
preparação dos países candidatos para a
adesão

LIBE (P) 21.01.04 C5-0532/03

CEYHUN
(PSE)

Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência (OEDT)

LIBE (F) 21.01.04

KLAMT
(PPE-DE)

Rede segura acessível na Internet para os
serviços competentes pela gestão dos
fluxos migratórios

LIBE (F) 21.01.04 C5-0612/03

ROURE
(PSE)

Iniciativa da Irlanda que altera a Decisão
do Conselho 2000/820/JAI - ENFOPOL
(AEP - Academia Europeia de Polícia:
perso

LIBE (F) 21.01.04 C5-0001/04

SOUSA PINTO
(PSE)

Vistos República Popular da China LIBE (F) 21.01.04 C5-0029/04

LANGENHAGEN
(PPE-DE)

Orçamento de 2005: relatório estratégico
anual da Comissão

PECH (P) 20.01.04

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Convenção sobre a conservação e gestão
das populações de peixes altamente
migradores no Pacífico Ocidental e
Central

PECH (F) 20.01.04

McKENNA
(VERTS/ALE)

Acordo de pesca com a República da
Guiné

PECH (F) 20.01.04 C5-0024/04

SOUCHET
(NI)

Recursos haliêuticos: reconstituição das
unidades populacionais de pescada
austral e lagostim (alt. Regul.)

PECH (F) 20.01.04 C5-0042/04
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

STEVENSON
(PPE-DE)

Recursos haliêuticos: reconstituição das
unidades populacionais de linguado da
Mancha e do Golfo da Gasconha

PECH (F) 20.01.04 C5-0047/04

GUY-QUINT
(PSE)

Orçamento de 2005: relatório estratégico
anual da Comissão

RETT (P) 21.01.04

COSTA
(ELDR)

Transportes internacionais ferroviários:
adesão à Convenção COTIF, alterada
pelo Protocolo de Vilnius, Junho de 1999

RETT (F) 21.01.04 C5-0041/04

COSTA
(ELDR)

Código Internacional de Gestão da
Segurança na Comunidade

RETT (F) 21.01.04 C5-0627/03

GROSCH
(PPE-DE)

Carta de condução, reformulação da
Directiva 91/439/CEE

RETT (F) 21.01.04 C5-0610/03

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

3º Relatório sobre a Coesão: Fundos
Estruturais após 2005

RETT (F) 21.01.04

MARKOV
(GUE/NGL)

Disposições sociais no domínio das
actividades de transporte rodoviário

RETT (F) 21.01.04 C5-0601/03

________________
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

 Vigésimo relatório anual sobre o controlo da aplicação do direito
comunitário (2002)

TOUT
JURI

COM (03) 669
final

Livro Branco: Espaço: uma nova fronteira europeia para uma União
em expansão - Plano de Acção para Implementação da Política
Espacial Europeia

ITRE COM (03) 673
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Relatório sobre a execução do programa Fiscalis (1998-2002)

ECON COM (03) 678
final

 32 relatório financeiro relativo ao Fundo Europeu de Orientação e de
GARANTIA Agrícola FEOGA, Secção Garantia - Exercício de 2002

AGRI
CONT

COM (03) 680
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre a coordenação em matéria de droga na União Europeia

ENVI
LIBE

COM (03) 681
final

Comunicação da Comissão: Educação & formação para 2010 - A
urgência das reformas necessárias para o sucesso da estratégia de
Lisboa

CULT COM (03) 685
final

Comunicação da Comissão: Iniciativa europeia para o crescimento -
Investir em redes e no conhecimento com vista ao crescimento e ao
emprego - Relatório final ao Conselho Europeu

EMPL
ITRE
RETT
ECON

COM (03) 690
final

Relatório da Comissão ao Conselho sobre a preparação da Bósnia e
Herzegovina para negociar um Acordo de Estabilização e de
Associação com a União Europeia

AFET
ITRE

COM (03) 692
final

Relatório da Comissão: Relatório anual do Fundo de Coesão (2002) FEMM
RETT

COM (03) 697
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social Europeu: primeiro Relatório sobre a
aplicação da Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho de 8 de Junho de 2000 relativa a certos aspectos legais dos
serviços da sociedade de informação, em especial do comércio
electrónico, no mercado interno (Directiva sobre comércio
electrónico)

CULT
ENVI
JURI

COM (03) 702
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
"Alguns aspectos fundamentais da competitividade da Europa -
Rumo a uma abordagem integrada"

ECON
EMPL
ENVI
ITRE

COM (03) 704
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Acesso das pequenas e médias empresas ao financiamento

ITRE
ECON

COM (03) 713
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
Orientações de base para a sustentabilidade do turismo europeu

RETT COM (03) 716
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
LeaderSHIP 2015 - Definição do futuro do sector europeu da
construção e da reparação naval - Competitividade através da
excelência

ITRE
ECON

COM (03) 717
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
Relatório sobre a aplicação do programa "Cultura 2000" em 2000 e
2001

CULT COM (03) 722
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
Relatório relativo à aplicação e aos resultados intercalares dos
programas MEDIA Plus e MEDIA Formação (2001-2005), bem
como aos resultados da acção preparatória " Crescimento e
Audiovisual: i2i Audiovisual "

CULT COM (03) 725
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social Europeu: Um Mercado Interno sem
obstáculos em matéria de fiscalidade das empresas - realizações,
iniciativas em curso e desafios a ultrapassar

JURI
ECON

COM (03) 726
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social europeu e ao Comité das Regiões
Melhorar a qualidade do emprego: análise dos progressos recentes

FEMM
EMPL

COM (03) 728
final

Comunicação da Comissão: A Economia da União Europeia:
Balanço de 2003 - Síntese e principais conclusões -

CULT
EMPL
ITRE

ECON

COM (03) 729
final

_________________
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

142/03
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o relatório final da Comissão da Verdade e Reconciliação (Peru)
Bruxelas, 23 de Dezembro de 2003

A União Europeia considera que a iniciativa da Comissão da Verdade e Reconciliação (CVR) promove os
direitos humanos, dá um contributo significativo para o processo democrático e representa um precioso
incentivo à coesão nacional.

A União Europeia congratula-se com a mensagem do Governo peruano a respeito do relatório final da CVR,
que atribui ao movimento "Sendero Luminoso" a principal responsabilidade pela violência que marcou o
período de 1980-2000.

Não deixando de recordar o sofrimento infligido ao povo peruano pela violência de índole política, a UE
constata que o Presidente Toledo tomou posição em prol da justiça, defendeu a indemnização das famílias
das vítimas e apresentou o seu pedido de desculpas em nome do Estado peruano.

A União Europeia congratula-se igualmente com o lançamento do plano para a paz e o desenvolvimento nas
regiões mais afectadas, plano esse para o qual contribui.

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.

__________

143/03
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre os últimos acontecimentos na Costa do Marfim
Bruxelas, 9 de Dezembro de 2003

A UE congratula-se com o facto de se ter realizado em Yamoussoukro, na quinta-feira, 4 de Dezembro, uma
reunião das Forças Armadas Nacionais com as das Forças Novas, sob a presidência do Chefe de Estado e
Comandante Supremo das Forças Armadas, tendo em vista reatar o indispensável e urgente processo de
concentração e desarmamento das forças militares em presença.
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A UE saúda as declarações do Presidente Laurent Gbagbo exprimindo claramente a sua determinação em
aplicar integralmente o acordo de Marcoussis.

A UE espera agora que os compromissos assumidos durante esse encontro sejam escrupulosamente
respeitados.

A UE muito aprecia e incentiva esta evolução positiva, que dá um sinal de esperança de que se possa
proceder rapidamente à aplicação integral dos acordos de Marcoussis. Reitera veementemente o seu apelo
aos ministros das Forças Novas para que retomem o mais brevemente possível a sua participação no
processo de paz e nas actividades do Governo. Com efeito, atendendo às decisões que acabam de ser
tomadas em Yamoussoukro, seria agora incompreensível a ausência prolongada desses ministros.

A UE confirma, por outro lado, a sua disponibilidade para apoiar a reunificação e a reconstrução da Costa do
Marfim por todos os meios ao seu alcance.

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.

__________

144/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
por ocasião da abertura da Loya Jirga em Cabul, em 13 de Dezembro de 2003

Bruxelas, 13 de Dezembro de 2003

A Presidência, em nome da União Europeia, exprime os seus mais sinceros votos pelo êxito da Loya Jirga
constitucional no Afeganistão. A União Europeia espera que a nova Constituição seja pluralista e tenha como
fundamento os direitos universais do Homem, prevendo nomeadamente a igualdade de direitos entre homens
e mulheres.

A aprovação da Constituição – que representa uma etapa fundamental do processo de paz instituído pelo
Acordo de Bona – lançará também as bases de um futuro de paz e prosperidade para o povo afegão. A União
Europeia reafirma o seu pleno empenhamento na consecução de tal objectivo.

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

__________
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145/03
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a captura de Saddam Hussein
Bruxelas, 15 de Dezembro de 2003

A UE congratula-se com a captura de Saddam Hussein, que considera mais um passo fundamental no sentido
da paz, da estabilidade e da democracia no Iraque e na região. Saddam Hussein deverá agora ser julgado no
âmbito de um processo justo, de acordo com as regras do Estado de direito, para que seja feita justiça.

A União sublinha a necessidade de que, após este importante acontecimento, o processo político no Iraque
avance, com a mais vasta participação popular, no sentido de uma acelerada transferência de soberania para
um Governo iraquiano de transição e da criação das condições necessárias à reconstrução e desenvolvimento
económicos e sociais do país.

__________

146/03
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a recolha de assinaturas para a organização de referendos na Venezuela
Bruxelas, 22 de Dezembro de 2003

A União Europeia exprime a sua satisfação pelo facto de o processo de recolha de assinaturas destinadas a
permitir a realização de referendos revogatórios, tal como previsto pela constituição da Venezuela, ter
decorrido num clima de tolerância e moderação. O povo venezuelano confirmou que estava disposto a pôr
em prática o acordo político assinado em 29 de Maio de 2003 pelo Governo e pela "Coordinadora
Democratica" a fim de promover uma solução pacífica, democrática e constitucional para a crise política.

A União Europeia está confiante que as próximas etapas deste processo continuarão a inscrever-se no âmbito
do Estado de direito e dos princípios democráticos. A UE exorta todas as partes a respeitarem plenamente o
papel imparcial do "Consejo Nacional Electoral" (CNE) no cumprimento dos seus deveres e a acatarem as
decisões por ele tomadas, em conformidade com o quadro constitucional.

A União Europeia regozija-se com a cooperação que o CNE estabeleceu com a Organização dos Estados
Americanos, que  reafirma o compromisso da comunidade internacional para contribuir para o
desenvolvimento democrático na Venezuela.

A UE reitera a sua proposta de um apoio financeiro e técnico para a implementação do acordo de 29 de
Maio.

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

__________
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147/03
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o Processo de Reconciliação Nacional na Somália

Bruxelas, 16 de Dezembro de 2003

A União Europeia regista com satisfação a decisão do Comité de Facilitação da IGAD no sentido de
convocar os líderes somalis para um conclave no Quénia, a fim de preparar a terceira e última fase da
Conferência. Apela a todos os líderes somalis implicados no processo de reconciliação para que  participem
construtivamente na reunião de líderes, de modo a ultrapassarem as suas divergências e a chegarem a acordo
quanto a um governo viável e a uma solução duradoura para o conflito na Somália.

A União Europeia manifesta igualmente a sua satisfação pelo forte empenhamento no processo de paz na
Somália dos dirigentes africanos que participam no conclave, nomeadamente o Presidente Kibaki do Quénia,
anfitrião da Conferência, o Presidente Chissano de Moçambique, na sua qualidade de Presidente da União
Africana, o Presidente Museveni do Uganda, na sua qualidade de Presidente da IGAD e o Presidente da
Comissão da União Africana, A. Oumar Konare.

A União Europeia está convicta de que qualquer resultado da conferência de reconciliação nacional que não
se baseie numa abordagem alargada e integradora comportará o risco de agravar a situação na Somália e de
instigar novos e ainda mais violentos conflitos no país. Por conseguinte, exorta todos os líderes somalis que
não tenham podido regressar ao Quénia a fazê-lo sem demora, a fim de se chegar a uma solução política, a
bem do povo da Somália.

A União Europeia enaltece os esforços desenvolvidos pela IGAD e pelos seus Estados-Membros no sentido
de darem um novo impulso às negociações de paz e reitera o seu total e constante apoio ao processo de
reconciliação nacional patrocinado pela IGAD, para o qual não existem alternativas que permitam instaurar
um verdadeiro governo, assim como a paz e a estabilidade na Somália.

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

__________
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148/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o Acordo de Paz

Bruxelas, 23 de Dezembro de 2003

A União Europeia acompanhou com especial interesse a assinatura, em 14 de Dezembro de 2003, em
Uagadugu, do Acordo de Paz entre o Governo da República do Chade e o representante dos rebeldes do
Movimento para a Democracia e a Justiça no Chade (MDJT). A UE espera que este acordo constitua um
passo decisivo na via de um desenvolvimento sustentável em paz e segurança.

A União Europeia deseja igualmente que as forças do MDJT que continuam a oferecer resistência se
associem dentro em breve a este acordo e deponham as suas armas.

A União Europeia insta os signatários do acordo a respeitarem as suas cláusulas, a fim de permitir que a
oposição político-militar chadiana, que só acredita numa solução militar, veja neste acto uma alternativa
pacífica e democrática altamente benéfica para a população civil.

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.

__________

01/04
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

relativa à aprovação de uma Constituição para o Afeganistão
Bruxelas, 6 de Janeiro de 2004

A Presidência da União Europeia congratula-se com a aprovação de uma Constituição para o Afeganistão
pela Loya Jirga. A aprovação da Constituição, que representa uma etapa fundamental do processo de paz
instituído pelo Acordo de Bona, criará também os alicerces de um futuro de paz e prosperidade para o povo
afegão. A União Europeia reitera o seu inteiro apoio a este processo.

__________
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02/04
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o êxito da Cimeira da SAARC
Bruxelas, 6 de Janeiro de 2004

A Presidência da UE congratula-se com o êxito da Cimeira da SAARC e com o importante desenvolvimento
de que foram hoje objecto as relações entre a Índia e o Paquistão.

A Presidência da UE congratula-se com o desfecho da 12.ª Cimeira da Associação Sul-Asiática para a
Cooperação Regional (SAARC), que teve lugar em Islamabad de 4 a 6 de Janeiro de 2004, e que foi coroada
de êxito. O acordo obtido sobre uma zona de comércio livre no Sul da Ásia e sobre um protocolo no domínio
da luta contra o terrorismo, para além de demonstrar a eficácia da cooperação e do diálogo a nível regional,
será extremamente benéfico para a região.

A Cimeira, em que participaram o Presidente do Paquistão, General P. Musharraf, e o Primeiro Ministro da
Índia, A.B. Vajpayee, constituiu uma oportunidade para que a Índia e o Paquistão tirassem partido da recente
evolução positiva das suas relações bilaterais. A importante declaração hoje proferida por ambos os países,
nos termos da qual estes acordam em dar início a um processo de diálogo conjunto, é particularmente
encorajadora. A Presidência da UE louva o empenhamento de ambos os dirigentes na resolução pacífica de
todas as questões bilaterais e, tal como eles, considera que um diálogo construtivo lhes permitirá progredir na
via do seu objectivo comum de paz, segurança e desenvolvimento económico para os respectivos povos e
para as gerações futuras.

__________

03/04
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre as eleições presidenciais na Geórgia
Bruxelas, 9 de Janeiro de 2004

A União Europeia congratula-se com as constatações e conclusões preliminares da Missão Internacional de
Observação de Eleições da OSCE/ODIHR às eleições presidenciais na Geórgia de 4 de Janeiro, segundo as
quais estas eleições evidenciaram notáveis progressos em relação a eleições anteriores. A forma como as
eleições foram conduzidas aproximou a Geórgia dos padrões internacionais  em matéria de eleições livres.

A elevada taxa de participação da população da Geórgia nas eleições e o claro e amplo mandato conferido a
Mikhail Saakashvili representam um sinal muito positivo para o futuro da Geórgia.

As eleições presidenciais abriram novas oportunidades à Geórgia. A UE aguarda agora com expectativa a
oportunidade de ajudar a Geórgia e os outros países do Sul do Cáucaso a aproximarem-se da família
europeia. Neste contexto, a UE reitera a sua disponibilidade para prestar assistência à Geórgia através de
todos os seus instrumentos e políticas e deseja que a Geórgia venha a beneficiar de relações estreitas e de
cooperação com todos os seus vizinhos.
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A UE regozija-se com os primeiros comentários públicos de Mikhail Saakashvili, logo após a sua vitória,
sobre a necessidade de combater a corrupção e respeitar o Estado de direito. Os progressos realizados neste
programa de reformas facilitarão o reforço do apoio e empenhamento da comunidade internacional no
desenvolvimento da Geórgia. A UE apela a todas as partes em presença na Geórgia para que colaborem com
o Presidente eleito nestas reformas tão necessárias e celebrem um acordo com o FMI que lhes permita
beneficiar de uma assistência financeira internacional plena e efectiva.

A UE toma igualmente nota das preocupações que subsistem e das recomendações sumárias relativas às
próximas eleições parlamentares na Geórgia, incluídas na Declaração da Missão Internacional de Observação
das Eleições, sobre questões como a igualdade de condições e de acesso aos meios de comunicação social
para todas as partes e a melhoria do registo dos eleitores. A assistência destinada a permitir a preparação de
eleições livres e justas na Geórgia continua a ocupar uma posição de destaque na agenda da UE, que aguarda
a elaboração de um calendário realista pelas autoridades deste país, por forma a que possam ser
salvaguardados os progressos alcançados nestas eleições presidenciais e possa ser dado seguimento às
recomendações específicas.

O Alto Representante da UE, Javier Solana, solicitou ao Representante Especial da UE para o Sul do
Cáucaso, Embaixador Heikki Talvitie, que se deslocasse brevemente a Tbilissi para avaliar qual a melhor
forma de a UE prestar assistência aos novos dirigentes.

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 candidatos –, a Albânia,
a Bósnia e Herzegovina, a Croácia, a Antiga República Jugoslava da Macedónia e a Sérvia e Montenegro –
países do Processo de Estabilização e Associação e potenciais candidatos –, bem como a Islândia, o
Liechtenstein e a Noruega – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu – subscrevem
igualmente a presente declaração.

__________

04/04
Declaração da Presidência Italiana, em nome da União Europeia,

sobre a pena de morte em Mianmar (publicada em Roma, em 31 de Dezembro de 2003)
Bruxelas, 8 de Janeiro de 2004

A União Europeia está profundamente preocupada com as nove sentenças de morte pronunciadas pelas
autoridades de Mianmar em 28 de Novembro passado.

A União Europeia manifestou as suas graves preocupações a este respeito no âmbito de uma diligência
efectuada pela Presidência junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Mianmar, em 12 de Dezembro
de 2003.

A União Europeia considera que a pena de morte constitui uma violação do direito à vida e à dignidade
humana e está por conseguinte empenhada em promover a sua abolição universal.
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A UE insta todos os Estados que ainda não aboliram a pena de morte a assegurarem o pleno respeito pelas
salvaguardas internacionais, em especial pelas garantias processuais mínimas de um processo equitativo
consignadas no artigo 14.º do convénio internacional relativo aos direitos civis e políticos, e pelas
salvaguardas que garantem a protecção dos direitos dos condenados à pena de morte, constantes do Anexo da
Resolução 1984/50 do Conselho (ECOSOC).

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.

__________

05/04
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a situação em Darfur
Bruxelas, 7 de Janeiro de 2004

A União Europeia continua a acompanhar activamente a evolução da situação na região sudanesa de Darfur e
manifesta a sua profunda preocupação perante o rápido agravamento da situação humanitária no terreno.

A União Europeia apela ao Governo do Sudão e ao ELS para que respeitem plenamente o acordo de cessar-
-fogo assinado em 3 de Setembro, nos termos do qual ambas as partes se comprometeram a consolidar a paz
e a estabilidade, e exorta-os a voltarem à mesa das negociações para actuar em conjunto, rapidamente e com
diligência, no sentido de alcançar uma solução. A UE insta as partes a envidarem os máximos esforços para
garantir o pleno respeito pelos direitos humanos e a protecção da população civil. Insta-as também a
assegurarem um acesso total e sem obstáculos dos órgãos e agências competentes das Nações Unidas, bem
como de outros intervenientes humanitários.

A União Europeia está pronta a prestar assistência às partes em todos os domínios que estas considerem
adequados.

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

__________
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06/04
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre a morte do Arcebispo Michael Courtney no Burundi
Bruxelas, 8 de Janeiro de 2004

A União Europeia condena firmemente a morte do Arcebispo Michael Courtney, Núncio Apostólico no
Burundi, brutalmente assassinado numa emboscada em Minago, e expressa o seu profundo pesar à família e
à Santa Sé.

A União Europeia presta homenagem ao Arcebispo Michael Courtney, cujo empenhamento em aliviar o
enorme sofrimento da população local e pôr fim à violência merecia o maior apreço do povo do Burundi e da
comunidade internacional.

A União Europeia insta o Governo do Burundi a esclarecer as circunstâncias em que ocorreu o assassinato, e
espera que os autores deste crime sejam traduzidos em justiça. A União Europeia espera que este crime
horrendo não ponha em causa a implementação do processo de paz.

A União Europeia apela ao Movimento das Forças de Libertação Nacional (FNL) para que abandone a opção
militar, que agrava o enorme sofrimento já infligido à população.

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.

__________

07/04
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o

Azerbaijão: presos políticos
Bruxelas, 9 de Janeiro de 2004

A UE congratula-se com o decreto oficial, promulgado pelo Presidente do Azerbaijão em 29 de Dezembro,
em que indultou 160 presos, mais de um terço dos quais eram presos políticos. A UE reconhece neste acto
um passo positivo do Azerbaijão no que toca às suas obrigações perante o Conselho da Europa. A UE
continua, todavia, preocupada com a situação das pessoas detidas na sequência dos distúrbios
de 16 de Outubro e insta as autoridades azeris a assegurarem que essas pessoas sejam em breve levadas a
julgamento público e isento ou libertadas.

A UE exorta o Governo do Azerbaijão a continuar a demonstrar o seu empenhamento em respeitar os seus
compromissos perante o Conselho da Europa e a OSCE.
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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 candidatos – e a
Islândia, o Liechtenstein e a Noruega – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu,
subscrevem igualmente a presente declaração.

__________

08/04
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, por ocasião do primeiro

aniversário da investidura do Presidente Lucio Gutierrez, do Equador
Bruxelas, 14 de Janeiro de 2004

Por ocasião do primeiro aniversário da investidura do Presidente Gutierrez, a União Europeia reitera o apoio
ao seu Governo democraticamente eleito, às instituições democráticas do Equador e ao povo equatoriano,
que manifestou livremente o seu desejo de mudança democrática e de reforma política nas eleições de
Novembro de 2002.

Insistindo na importância do respeito integral pelos valores fundamentais que são a democracia, a liberdade e
a justiça, a União Europeia salienta que só os Estados de direito e a boa governação podem constituir uma
base sólida para a estabilidade política, a coesão social e o desenvolvimento económico, que, por sua vez,
criarão as condições mais propícias ao desenvolvimento da cooperação europeia e aos investimentos
directos.

A União Europeia recomenda a prossecução das políticas económicas desenvolvidas pelo Governo
equatoriano durante os últimos doze meses. A este respeito, atribui a maior importância ao combate à
pobreza e à corrupção.

No contexto da sua amizade e cooperação com o Equador, a União Europeia salienta a importância de um
diálogo nacional global que contribua para reforçar as instituições democráticas do Estado e garantir uma
presença mais eficaz deste último, bem como uma prestação equitativa dos serviços públicos em todo o
território nacional. O diálogo nacional favorecerá ainda a aplicação de reformas salutares e eficazes, bem
como a estabilidade política e económica, que irão contribuir para o aumento da riqueza nacional, a coesão
social e a melhoria do nível de vida de todos os cidadãos equatorianos.

A União Europeia está disposta a continuar a apoiar a realização destes objectivos, que deverão contribuir
para cimentar a democracia no Equador.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, a Malta, a Polónia, a República Eslovaca e a
República Checa – países aderentes –, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países candidatos –, a Albânia, a
Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia-Herzegovina, a Croácia e a Sérvia-Montenegro – países
do Processo de Estabilização e de Associação –, bem como a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega – países
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu – subscrevem a presente declaração.

__________
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09/04
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre a situação política no Haiti
Bruxelas, 15 de Janeiro de 2004

A União Europeia está muito preocupada com a presente evolução da situação sócio-política no Haiti, à qual
acresce uma forte degradação da situação da segurança geral do país. A UE deplora que o Governo do Haiti
não tenha podido evitar os incidentes que, nas últimas duas semanas, provocaram graves violações dos
direitos humanos em várias cidades. A UE pode permanecer indiferente às represálias, executadas ou
anunciadas, contra membros da sociedade civil, da oposição, das universidades e da imprensa.

A União Europeia condena, em particular, a violência cometida por bandos armados contra manifestantes
pacíficos. Insta as autoridades a garantirem a todos os  haitianos o direito de se expressarem livremente e de
se manifestarem pacificamente, previstos na Constituição do país. Convida uma vez mais as autoridades do
Haiti a tomarem as medidas necessárias ao favorecer a restauração de um clima de paz civil.

A União Europeia está com efeito convicta de que a solução para a actual crise política deve ser alcançada
através do diálogo e pede a todos os intervenientes políticos, sem excepção, que se abstenham de praticar
qualquer forma de violência.

Na situação de polarização que prevalece, e constitui um obstáculo a uma saída para a crise política e
institucional, a União Europeia insta toda as partes a  reatarem sem demora o diálogo político, quer
directamente, quer aceitando uma mediação das igrejas locais ou qualquer outra mediação útil e credível.

Num momento em que o Haiti deixou de dispor de uma Assembleia Legislativa, só esse diálogo pode trazer
a paz civil, favorecer a restauração dos direitos e liberdades e contribuir para restaurar o clima de segurança
necessário para a organização de eleições livres, respeitando o disposto nas Resoluções 806 e 822, bem como
na Resolução 1959, aprovada pela Assembleia Geral da OEA em 10 de Junho passado, em Santiago do
Chile.

A União Europeia recorda que a aplicação das referidas resoluções poderá abrir o caminho a uma retomada
progressiva da ajuda parcialmente retirada, em aplicação do artigo 96.º do Acordo de Cotonu.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, a Malta, a Polónia, a República Eslovaca e a
República Checa – países aderentes –, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países candidatos –, a Albânia, a
Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia-Herzegovina, a Croácia e a Sérvia-Montenegro – países
do Processo de Estabilização e de Associação –, bem como a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega – países
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu – subscrevem a presente declaração.

__________
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10/04
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o acordo de Moroni nas Comores
Bruxelas, 15 de Janeiro de 2004

A União Europeia congratula-se com a celebração, em 20 de Dezembro, do acordo de Moroni, etapa
fundamental do processo de reconciliação nas Comores. A União saúda o espírito de compromisso
demonstrado pelas partes comorianas na perspectiva da celebração deste acordo.

A UE louva o papel da União Africana e o contributo determinante da África do Sul para a celebração do
acordo.

A UE está determinada a dar todo o seu apoio para que a implementação do acordo de Moroni seja coroada
de êxito.

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.

__________

11/04
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

apelando ao Líbano para que anule a decisão de executar 3 condenados no sábado,
17 de Janeiro e mantenha a moratória sobre a pena de morte

Bruxelas, 16 de Janeiro de 2004

Foi com consternação que a União Europeia tomou conhecimento de que, apesar de ter já manifestado as
suas preocupações às autoridades libanesas, estas decidiram executar três condenados em 17 de Janeiro,
sábado. Se o fizer, o Líbano suspenderá a moratória sobre a pena de morte que instaurou em 1998.

A União Europeia é inflexível em matéria de oposição à pena capital, independentemente das circunstâncias,
sendo a sua abolição uma das suas prioridades. A UE considera que a abolição da pena de morte contribui
para o aumento da dignidade humana e para o progresso do desenvolvimento dos direitos humanos. Em sua
opinião, esta forma de castigo é cruel e desumana, não tem qualquer efeito dissuasor e impede toda a
reparação de eventuais erros judiciários. É essa a razão porque foi desde há muito abolida em todos os países
da União Europeia. Mas as razões para essa abolição são válidas para qualquer pessoa, em qualquer parte do
mundo, pelo que a sua abolição universal é uma posição defendida convictamente por todos os Estados-
-Membros da UE.

A União Europeia regista que, desde há muito, o Líbano observa uma moratória sobre o recurso à pena de
morte. No passado, a União fez saber às autoridades libanesas que apoiava a manutenção dessa moratória e
que estas deviam ir mais longe e encaminhar-se para a abolição da pena capital.
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A UE exorta o Presidente Lahoud a utilizar os poderes de que dispõe para anular esta decisão, mantendo em
vigor a moratória, e o Governo libanês a que a reponha em vigor.

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

__________

12/04
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a moratória do Cazaquistão relativa à pena de morte
(publicada em Roma em 23 de Dezembro de 2003)

Bruxelas, 19 de Janeiro de 2004

A União Europeia congratula-se com a moratória sobre a pena de morte introduzida pelo Cazaquistão por
decreto presidencial em 18 de Dezembro de 2003. A UE regista com satisfação que a moratória produziu
efeitos imediatos, mantendo-se em vigor até que seja  tomada uma decisão sobre a abolição total da pena de
morte no Cazaquistão.

A União Europeia considera que a abolição da pena de morte contribui para o reforço da dignidade humana e
para o desenvolvimento progressivo dos direitos humanos e reitera o seu objectivo de trabalhar no sentido da
abolição universal da pena capital, considerando que a introdução de moratórias sobre as execuções constitui
um importante passo para a consecução desse objectivo.

A EU considera que a decisão do Presidente Nazarbayev representa um avanço fundamental na promoção
dos direitos humanos no Cazaquistão e constitui um contributo importante para a abolição universal da pena
de morte. A UE exorta o governo do Cazaquistão a prosseguir a sua valiosa cooperação com a OSCE no
processo de desenvolvimento democrático do seu país.

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

__________
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13/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre
a lista actualizada da UE de proibição de vistos e congelamento de bens

Bruxelas, 20 de Janeiro de 2004

A União Europeia, que continua preocupada com a situação na Birmânia/Mianmar, anuncia que actualizou a
sua lista de proibição de vistos e congelamento de bens. A lista aplica-se a membros do Conselho de Estado
para a Paz e o Desenvolvimento, ministros, oficiais superiores das forças militares, membros da Associação
União, Solidariedade e Desenvolvimento, empresas do sector público e beneficiários da política económica
do Estado e respectivas famílias. A actualização segue-se à mais recente remodelação do Governo na
Birmânia/Mianmar.

A União Europeia toma nota do anúncio feito pelo Governo  da Birmânia/Mianmar de que, em 2004
convocaria a Convenção Nacional e redigiria uma Constituição. A União Europeia insta o Governo da
Birmânia/Mianmar a iniciar com a maior brevidade um diálogo político substancial e significativo, não só
com a LND como com outros grupos políticos, sobre um processo conducente à reconciliação nacional. A
UE subscreve na íntegra o apelo do Secretário-Geral da ONU, no sentido de o seu Enviado Especial, Tan Sri
Ismail Razali ser autorizado a regressar à Birmânia/Mianmar no mais curto prazo.

A União Europeia continua a acompanhar a situação na Birmânia/Mianmar e mantém-se pronta a reagir
consentaneamente a futuros acontecimentos.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, a Malta, a Polónia, a República Eslovaca e a
República Checa – países aderentes –, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países candidatos –, a Albânia, a
Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia-Herzegovina, a Croácia e a Sérvia-Montenegro – países
do Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos –, bem como a Islândia, o
Liechtenstein e a Noruega – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu – subscrevem a
presente declaração.

__________

14/04
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre as propostas de alteração da Constituição na Ucrânia
Bruxelas, 29 de Janeiro de 2004

No contexto das eleições presidenciais que irão decorrer proximamente na Ucrânia, a União Europeia
manifesta a sua profunda preocupação ante os acontecimentos ocorridos no passado dia 24 de Dezembro
de 2003 no Parlamento ucraniano (Verkhovna Rada), por ocasião da primeira leitura de uma série de
importantes emendas à Constituição.

Muito embora reconheça o direito soberano da Ucrânia de alterar o seu quadro institucional de acordo com
os procedimentos definidos na Constituição do país, a União Europeia receia que, nas actuais circunstâncias
políticas, as propostas de alteração da Constituição tenham um impacto negativo sobre a confiança dos
eleitores na democracia representativa na Ucrânia, em particular neste ano de eleições. A legitimidade de
uma alteração constitucional deve advir de um verdadeiro apoio da população aos seus objectivos.
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A União Europeia, que pretende desenvolver as suas relações com a Ucrânia, irá acompanhar de perto a
evolução deste processo na próxima (quinta) sessão da Verkhovna Rada.

Conforme sublinhou claramente na Cimeira UE-Ucrânia que teve lugar em Ialta, em 7 de Outubro de 2003, a
União Europeia considera essencial que as eleições presidenciais decorram de formaverdadeiramente livre,
justa e transparente. Neste contexto, a União Europeia entende que um debate sobre emendas à Constituição
destinadas a alterar o processo de eleição do Presidente não deveria coincidir com as eleições.

A União Europeia exorta a Ucrânia a aceitar a proposta da Comissão Europeia para a Democracia pelo
Direito (Comissão de Veneza), que se disponibilizou para uma maior cooperação no domínio da reforma
constitucional.

A União Europeia irá observar atentamente as condições em que decorrerá a campanha eleitoral e a forma
como serão conduzidas as próprias eleições.

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 candidatos –, a Albânia,
a Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina, a Croácia e a Sérvia e Montenegro –
países do Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos – e a Islândia, o Liechtenstein e
a Noruega – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –subscrevem igualmente a presente
declaração.

__________

15/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
dos países aderentes, da Bulgária e da Roménia – países candidatos –, dos países do Processo de

Estabilização e de Associação e potenciais candidatos, e dos países da EFTA,
membros do Espaço Económico Europeu,

sobre a imposição de um embargo à exportação de armas, munições e equipamento militar para o
Sudão

Bruxelas, 28 de Janeiro de 2004

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 candidatos –, a Albânia, a Antiga
República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia–Herzegovina, a Croácia e a Sérvia-Montenegro – países do
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos –, e a Islândia, o Liechtenstein e a
Noruega – países da EFTA, membros do Espaço Económico Europeu –, declaram que subscrevem os
objectivos da Posição Comum 2004/31/PESC, de 9 de Janeiro de 2004, relativa à imposição de um embargo
à exportação de armas, munições e equipamento militar para o Sudão.

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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16/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a criação do
Conselho Nacional dos Direitos Humanos no Egipto

Bruxelas, 28 de Janeiro de 2004

A União Europeia congratula-se com a aprovação, pela Shura do Parlamento da República Árabe do Egipto,
da constituição do Conselho Nacional dos Direitos Humanos no Egipto, bem como com a nomeação do
antigo Secretário-Geral das Nações Unidas, Dr. Butros Butros Ghali, para a presidência do referido
Conselho.

A União Europeia aproveita este ensejo para saudar o Dr Butros Butros Ghali pela sua nomeação para este
importante Conselho Nacional dos Direitos Humanos, desejando-lhe o maior êxito nas suas novas funções.

A União congratula-se com a criação do Conselho como prova tangível e concreta, por parte do Egipto, do
seu apego aos princípios da promoção e protecção dos direitos humanos.

A União Europeia e o Egipto deram início a um diálogo abrangente sobre todas as questões importantes para
ambas as partes, nos termos estabelecidos pelo Acordo de Associação que em breve será ratificado. No
espírito desse diálogo, a União Europeia gostaria de manifestar a sua disponibilidade para cooperar
inteiramente com o Dr. Butros Butros Ghali e com os seus Colegas e para prestar a ajuda mais adequada e
eficaz à promoção das importantes metas e objectivos que lhes foram cometidos pelo Parlamento da
República Árabe do Egipto.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Eslovaca e a
República Checa – países aderentes –, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países candidatos –, a Albânia, a
Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia-Herzegovina, a Croácia, a Sérvia-Montenegro – países
do Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos –, bem como [a Islândia, o
Liechtenstein e a Noruega] – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, subscrevem a
presente declaração.

__________

17/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os resultados das conversações entre o Governo do Burundi

e as FNL, realizadas nos Países Baixos
Bruxelas, 27 de Janeiro de 2004

A União Europeia congratula-se com os resultados das conversações entre a delegação chefiada pelo
Presidente do Burundi, Domitien Ndayizeye, e a delegação das FNL, liderada por Ibrahim Ntakirutimana,
realizadas nos Países Baixos entre 18 e 21 de Janeiro de 2004 e mediadas pelo Governo Neerlandês.

É com agrado que a União Europeia verifica que as conversações se desenrolaram numa atmosfera
construtiva e cordial, delas tendo resultado o reconhecimento da necessidade de pôr termo à violência no
Burundi e a afirmação da vontade de dar continuidade ao diálogo, a fim de se chegar a um acordo definitivo
e à inclusão das FNL nas instituições estatais do Burundi.
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A União Europeia congratula-se ainda com a proposta de criação de uma comissão internacional de inquérito
para investigar o trágico assassinato do Núncio Apostólico no Burundi, Mons. Michael Courtney, ocorrido
em 29 de Dezembro de 2003.

A UE apela a ambas as partes para que continuem a buscar uma solução pacífica para o conflito e reitera a
sua disponibilidade para secundar esses esforços. É importante que a reunião de acompanhamento proposta
entre o Presidente Ndayizeye e as FNL se realize na primeira oportunidade.

A União Europeia apela ao Governo do Burundi e às FNL para que ponham um termo imediato a todas as
hostilidades e convida ambas as partes a celebrarem um acordo de cessar-fogo o mais rapidamente possível.
Estas medidas criariam um clima de confiança imediato, que seria do interesse da população do Burundi.

A União Europeia confirma também estar disposta a apoiar activamente o Burundi nos seus esforços de
reconstrução, que estão a ser seriamente prejudicados pela violência reinante devido à falta de um acordo de
paz global.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Eslovaca e a
República Checa – países aderentes –, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países candidatos –, a Albânia, a
Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia-Herzegovina, a Croácia e a Sérvia-Montenegro – países
do processo de estabilização e de associação –, e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega – países da EFTA
membros do Espaço Económico Europeu subscrevem igualmente a presente declaração.
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http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)

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