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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:

15/04 Nova regulamentação em vigor desde 1 de Junho de 2003 relativa a visitantes (nove ou
mais) convidados directamente pelos Deputados

16/04 Registo central em Bruxelas

17/04 Informação geral sobre os serviços de restauração do Parlamento Europeu

18/04 Colocação à disposição de papel para os fax e as impressoras

20/04 Data de audições dos futuros Comissários

21/04 Sundry items of office equipment made available to Members

22/04 Unidades de restauração e Supermercado do Parlamento Europeu

23/04 Regulamentação aplicável à utilização, pelos deputados e os grupos políticos, do espaço de
escritórios nos Gabinetes de Informação do Parlamento Europeu

24/04 Qualidade dos produtos alimentares entregues por serviços de restauração externos por
ocasião de recepções

25/04 Sessão constitutiva do mês de Julho de 2004

26/04 Pagamento das despesas de viagem e de estadia pela Caixa dos Deputados

27/04 Acesso à Biblioteca, em Bruxelas

28/04 Estaleiros em Bruxelas

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

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

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

_______________
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

Substituição de um deputado polaco no Parlamento Europeu

Por carta datada de 5 de Maio de 2004, as autoridades competentes da Polónia comunicaram ao Parlamento a
nomeação de:

Zbyszek ZABOROWSKI

em substituição de Ryszard KALISZ (PSE), nomeado Ministro do Governo polaco.

Durante a sessão plenária de 5 de Maio de 2004, o Parlamento tomou nota da cessação do mandato do Sr.
KALISZ, que produz efeitos a partir de 2 de Maio de 2004, e do início do mandato do Sr.
ZABOROWSKI, que produz efeitos a partir de 4 de Maio de 2004.

_______________

Cessação do mandato do deputado maltês

Por decisão do Conselho de Ministros da União Europeia, de 7 de Maio de 2004,

Josef BONNICI (MT/PPE-DE)

foi nomeado membro do Tribunal de Contas das Comunidades Europeias .

Visto que esta função é inconciliável com a de deputado europeu, a cessação do mandato parlamentar do
Sr. BONNICI produz efeitos a partir de 7 de Maio de 2004.

_______________
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Renúncia ao mandato de deputada ao Parlamento Europeu por parte de uma
deputada belga

Por carta de 28 de Junho de 2004,

Jacqueline ROUSSEAUX (BE-ELDR)

comunicou ao Presidente que tinha sido eleita para o Parlamento de Bruxelas, pelo que renunciava ao seu
mandato de deputada europeia.

Por conseguinte, o seu mandato ao Parlamento Europeu chega ao seu termo, com efeitos a partir de 29 de
Junho de 2004.

_______________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu eleitos na Irlanda

Por carta datada de 15 de Junho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 13 Deputados ao Parlamento
Europeu eleitos na Irlanda.

Foram eleitos1

Sr. AYLWARD Liam
Sr. COVENEY Simon
Sr. CROWLEY Brian
Sr. DE ROSSA Proinsias
Sra. DOYLE Avril
Sra. HARKIN Marian
Sr. HIGGINS Jim
Sra. McDONALD Mary Lou
Sra. McGUINNESS Mairead
Sr. MITCHELL Gay
Sr. Ó NEACHTAIN Seán
Sr. RYAN Eoin
Sra. SINNOTT Kathy

_______________

Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu eleitos em Malta

Por carta datada de 16 de Junho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 5 Deputados ao Parlamento
Europeu eleitos em Malta.

Foram eleitos1

Sr. ATTARD-MONTALTO John
Sr. BUSUTTIL Simon
Sr. CASA David
Sr. GRECH Louis
Sr. MUSCAT Joseph

_______________

                                                     
1 Os nomes dos deputados reeleitos estão sublinhados.
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Suécia

Por carta de18 de Junho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 19 Deputados   ao
Parlamento Europeu pela Suécia.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

 ANDERSSON Jan
 CARLSHAMRE Maria
 CEDERSCHIÖLD Charlotte
 EK Lena
 FJELLNER Christofer
 GOUDIN Hélène
 HEDH Anna
 HEDKVIST PETERSEN Ewa
 HÖKMARK Gunnar
 IBRISAGIC Anna

 LUNDGREN Nils
 MALMSTRÖM Cecilia
 SCHLYTER Carl
 SEGELSTRÖM Inger
 SJÖSTEDT Jonas
 SVENSSON Eva-Britt
 WESTLUND Åsa
 WIJKMAN Anders

 WOHLIN Lars

_______________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu eleitos pela Estónia

Por carta de 21 de Junho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 6 Deputados ao Parlamento
Europeu pela Estónia.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

 ILVES Toomas Hendrik
 KELAM Tunne-Väldo
 MIKKO Marianne
 OVIIR Siiri
 PADAR Ivari
 SAVI Toomas

_______________
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C O R R I G E N D A

Por carta data de 1 de Julho de 2004, as Autoridades competentes da Estónia comunicaram a substituição do
Deputado Ivari PADARI por:

Andres TARAND

Tendo em conta esta alteração a lista dos Deputados na Estónia é a seguinte:1

ILVES Toomas Hendrik
KELAM Tunne-Väldo
MIKKO Marianne
OVIIR Siiri
SAVI Toomas
TARAND Andres

_______________

                                                     
1 Os nomes dos deputados reeleitos estão sublinhados
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu eleitos pela Lituânia

Por carta de 22 de Junho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 13 Deputados ao Parlamento
Europeu peloLituânia.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

 ANDRIKIENĖ Laima Liucija
 BIRUTIS �arūnas
 BUDREIKAITĖ Danutė
 DEGUTIS Arūnas
 DIČKUTĖ Jolanta
 DID�IOKAS Gintaras

 GENTVILAS Eugenijus
 JUKNEVIČIENĖ Ona
 LANDSBERGIS Vytautas
 PALECKIS Justas Vincas
 PAVILIONIS Rolandas
 SAKALAS Aloyzas
 STARKEVIČIŪTĖ Margarita

_______________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pelos
Países Baixos

Por carta de 23 de Junho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 27 Deputados designados ao
Parlamento Europeu pelo Parlamento da Países Baixos.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

 BELDER Bastiaan
 van den BERG Margrietus J.
 BERMAN Thijs
 BLOKLAND Johannes (Hans)
BOZKURT Emine
 van BUITENEN Paul K.T.J.
BUITENWEG Kathalijne Maria
van den BURG Ieke
CORBEY Dorette
 DOORN Bert
 EURLINGS Camiel
de GROEN Els
HENNIS-PLASSCHAERT Jeanine

IN'T VELD Sophia Helena
 LAGENDIJK Joost
LIOTARD Kartika
 MAAT Albert Jan
 MAATEN Jules
 MANDERS Toine
MARTENS Maria
MASTENBROEK Edith
 MEIJER Erik
 MULDER Jan
 van NISTELROOIJ Lambert
OOMEN-RUIJTEN Ria G.H.C.
 WIERSMA Jan Marinus

  WORTMANN-KOOL Corien

_______________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Dinamarca

Por carta de 24 de Junho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 14 Deputados designados ao
Parlamento Europeu pelo Parlamento da Dinamarca.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

AUKEN Margrete
 BONDE Jens-Peter
 BUSK Niels
 CAMRE Mogens N.J.
 CHRISTENSEN Ole
JENSEN Anne Elisabet
 JØRGENSEN Dan
 KRARUP Ole
 KRISTENSEN Henrik Dam
 RASMUSSEN Poul Nyrup
RIIS-JØRGENSEN Karin
 SAMUELSEN Anders
SEEBERG Gitte
THOMSEN Britta

_______________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Polónia

Por carta de 25 de Junho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 54 Deputados designados ao
Parlamento Europeu eleitos pela Polónia.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

ADWENT Filip
BIELAN Adam Jerzy
BUZEK Jerzy
CHMIELEWSKI Zdzisław Kazimierz
CHRUSZCZ Sylwester
CZARNECKI Marek
CZARNECKI Ryszard
FOTYGA Anna Elżbieta
GEREMEK Bronisław
GERINGER DE OEDENBERG Lidia
GIEREK Adam
GIERTYCH Maciej Marian
GOLIK Bogdan
GRABOWSKA Genowefa
GRABOWSKI Dariusz Maciej
HANDZLIK Małgorzata Maria
JAŁOWIECKI Stanisław
JANOWSKI Mieczysław Edmund
KACZMAREK Filip Andrzej
KAMIŃSKI Michał Tomasz
KLICH Bogdan Adam
KRUPA Urszula
KUC Wiesław Stefan
KUDRYCKA Barbara
KUŁAKOWSKI Jan Jerzy
KUŻMIUK Zbigniew Krzysztof

LEWANDOWSKI Janusz
LIBERADZKI Bogusław Marian
LIBICKI Marcin
MASIEL Jan Tadeusz
OLBRYCHT Jan Marian
ONYSZKIEWICZ Janusz Adam
PĘK Bogdan
PINIOR Józef
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz
PISKORSKI Pawel Bartlomiej
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew
PROTASIEWICZ Jacek
ROGALSKI Bogusław
ROSATI Dariusz Kajetan
ROSZKOWSKI Wojciech
RUTOWICZ Leopold Józef
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil
SIEKIERSKI Czesław Adam
SIWIEC Marek Maciej
SONIK Bogusław Andrzej
STANISZEWSKA Grażyna
SZEJNA Andrzej Jan
SZYMAŃSKI Konrad
TOMCZAK Witold
WIERZEJSKI Wojciech
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław
ZALESKI Zbigniew
ZWIEFKA Tadeusz Antoni
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Espanha

Por carta de 2 de Julho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 54 Deputados designados ao
Parlamento Europeu eleitos pela Espanha.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

 AYALA SENDER Inés
 AYUSO GONZÁLEZ María del Pilar
 BADÍA i CUTXET María
 BARÓN CRESPO Enrique
 BORRELL FONTELLES José
 CALABUIG RULL Joan
 CARNERO GONZÁLEZ Carlos
 del CASTILLO VERA Pilar
 CERCAS Alejandro
 DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Augustín
 DÍEZ GONZÁLEZ Rosa M.
 DÜHRKOP DÜHRKOP Bárbara
 FERNÁNDEZ MARTÍN Fernando
 FRAGA ESTÉVEZ Carmen
 GALEOTE QUECEDO Gerardo
 GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL

José Manuel
 GARCÍA PÉREZ Iratxe
 GARRIGA POLLEDO Salvador
 de GRANDES PASCUAL Luis
 GUARDANS CAMBÓ Ignasi
 GUTIÉRREZ-CORTINES Cristina
 HAMMERSTEIN MINTZ David
 HERRANZ GARCÍA María Esther
 HERRERO-TEJEDOR ALGAR

Luis Francisco
 ITURGAIZ ANGULO Carlos José
 JOAN i MARÍ Bernat
 LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

 MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Angel
 MASIP HIDALGO Antonio
 MATO ADROVER Ana
 MAYOR OREJA Jaime María
 MEDINA ORTEGA Manuel
 MÉNDEZ DE VIGO Íñigo
 MENÉNDEZ del VALLE Emilio
 MEYER PLEITE Willy
 MIGUÉLEZ RAMOS Rosa
 MILLÁN MON Francisco José
 MONTORO ROMERO Cristóbal Ricardo
 MORENO SÁNCHEZ Javier
 OBIOLS i GERMÀ Raimon
 ORTUONDO LARREA Josu
 PLEGUEZUELOS AGUILAR Francisca
 POMÉS RUIZ José Javier
 RIERA MADURELL Teresa
 ROMEVA RUEDA Raũl
 RUDI UBEDA Luisa Fernanda
 SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

José Ignacio
 SALINAS GARCÍA María Isabel
 SÁNCHEZ PRESEDO Antolín
 SORNOSA MARTÍNEZ María
 VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO

María Elena
 VARELA SUANZES-CARPEGNA Daniel
 VIDAL-QUADRAS ROCA Alejo

 YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Luis

_______________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Áustria

Por carta de 30 de Junho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 18 Deputados designados ao
Parlamento Europeu eleitos pela Áustria.

Foram designados1:

 BERGER Maria
 BÖSCH Herbert
 ETTL Harald
 KARAS Othmar
 LEICHTFRIED Jörg
 LICHTENBERGER Evelin
 MARTIN Hans-Peter
 MÖLZER Andreas
 PRETS Christa
 RACK Reinhard
 RESETARITS Karin
 RÜBIG Paul
 SCHEELE Karin
 SCHIERHUBER Agnes
 SEEBER Richard
 STENZEL Ursula
 SWOBODA Johannes (Hannes)
 VOGGENHUBER Johannes

_______________

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Letónia

Por carta de 6 de Julho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 9 Deputados designados ao
Parlamento Europeu eleitos pela  Letónia.

Foram designados1:

ANDREJEVS Georgs
DOMBROVSKIS Valdis
KRASTS Guntars
KRISTOVSKIS Ģirts Valdis
KU�ĶIS Aldis
PĪKS Rihards
VAIDERE Inese
�DANOKA Tatjana
ZĪLE Roberts

_______________

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pelo
Portugal

Por carta de 7 de Julho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 24 Deputados designados ao
Parlamento Europeu eleitos pela  Portugal.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

 ASSIS Francisco
 CAPOULAS SANTOS Luis
 CASACA Paulo
 COELHO Carlos
 CORREIA Fausto
 COSTA António
 de DEUS PINHEIRO João
 ESTEVES Assunção
 ESTRELA Edite
 FERREIRA Elisa
 FIGUEIREDO Ilda
 FREITAS Duarte

 GOMES Ana
 GRAÇA MOURA Vasco
 JARDIM FERNANDES Emanuel
 MADEIRA Jamila
 MARQUES Sérgio
 PORTAS Miguel
 QUEIRÓ Luís
 RIBEIRO Sérgio
 RIBEIRO E CASTRO José
 dos SANTOS Manuel António
 SILVA PENEDA José Albino
 SOUSA PINTO Sérgio

_______________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Grécia

O Presidente recebeu a notificação oficial dos 24 Deputados designados ao Parlamento Europeu eleitos pela
Grécia.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

ARNAOUTAKIS Stavros
BATZELI Katerina
BEGLITIS Panagiotis
DIMITRAKOPOULOS Giorgos
GLAVAKIS Ioannis
HATZIDAKIS Konstantinos
M. KARATZAFERIS Georgios
KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi
LAMBRINIDIS Stavros
MANOLAKOU Diamanto
MATSOUKA Maria (Mairi)
MAVROMMATIS Emmanouil

PAFILIS Athanasios
PANAGIOTOPOULOU-KASSIOTOU Maria
PAPADIMOULIS Dimitrios
PAPASTAMKOS Georgios
SAMARAS Antonis
SIFUNAKIS Nikolaos
TOUSSAS Georgios
TRAKATELLIS Antonios
TZAMBAZI Evangelia
VAKALIS Nikolaos
VARVITSIOTIS Ioannis
XENOGIANNAKOPOULOU Marilisa

_____________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Finlândia

Por carta de 22 de Junho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 14 Deputados designados ao
Parlamento Europeu eleitos pela  Finlândia.

Foram designados1:

HASSI Satu Maijastiina
ITÄLÄ Ville
JÄÄTTEENMÄKI Anneli
KAUPPI Piia-Noora
KORHOLA Eija-Riitta Anneli
LAX Henrik
LEHTINEN Lasse Antero
MYLLER Riitta
PAASILINNA Reino
SEPPÄNEN Esko Olavi
STUBB Alexander
TAKKULA Hannu
VÄYRYNEN Paavo
VIRRANKOSKI Kyösti Tapio

_______________

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Hungria

Por carta de 5 de Julho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 24 Deputados designados ao
Parlamento Europeu eleitos pela  Hungria

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

BARSINÉ PATAKY Etelka
BECSEY Zsolt
DEMSZKY Gábor
DOBOLYI Alexandra
FAZAKAS Szabolcs
GÁL Kinga
GLATTFELDER Béla
GURMAI Zita
GYÜRK András
HARANGOZÓ Gábor
HEGYI Gyula
HERCZOG Edit

JÁRÓKA Lívia
KÓSÁNÉ KOVÁCS Magda
LÉVAI Katalin
OLAJOS Péter
ŐRY Csaba
PÁLFI István
SCHMITT Pál
SCHÖPFLIN György
SURJÁN László
SZÁJER József
SZENT-IVÁNYI István
TABAJDI Csaba Sándor

_______________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Eslovénia

Por carta de 6 de Julho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 7 Deputados designados ao
Parlamento Europeu eleitos pela  Eslovénia.

Foram designados1:

BREJC Mihael
DRČAR MURKO Mojca
JORDAN CIZELJ Romana
KACIN Jelko
NOVAK Ljudmila
PAHOR Borut
PETERLE Alojz

_______________

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
França

Por carta de 8 de Julho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 78 Deputados designados ao
Parlamento Europeu eleitos pela  França.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

ARIF Kader
AUBERT Marie-Hélène
BACHELOT Roselyne
BEAUPUY Jean Marie
BENNAHMIAS Jean-Luc
BERÈS Pervenche
BONO Guy
BOURLANGES Jean-Louis
BOURZAI Bernadette
CARLOTTI Marie-Arlette
CASTEX Françoise
CAVADA Jean-Marie
CORNILLET Thierry
COTTIGNY Jean Louis
COÛTEAUX Paul Marie
DAUL Joseph
DE SARNEZ Marielle
DESCAMPS Marie-Hélène
DÉSIR Harlem
DE VEYRAC Christine
DOUAY Brigitte
FERREIRA Anne
FLAUTRE Hélène
FONTAINE Nicole
FOURTOU Janelly

RUTEAU Jean-Claude
GAUBERT Patrick
GAUZES Jean-Paul
GIBAULT Claire
GOLLNISCH Bruno
GRIESBECK Natalie
GROSSETÊTE Françoise
GUELLEC Ambroise
GUY-QUINT Catherine
HAMON Benoît
HAZAN Adeline
HENIN Jacky
HORTEFEUX Brice
ISLER BÉGUIN Marie Anne
LAIGNEL André
LAMASSOURE Alain
LANG Carl
LAPERROUZE Anne
LE FOLL Stéphane
LEHIDEUX Bernard
LE PEN Jean-Marie
LE PEN Marine
LIENEMANN Marie-Noëlle
LIPIETZ Alain
LOUIS Patrick
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MARTINEZ Jean-Claude
MATHIEU Véronique
MORILLON Philippe
MOSCOVICI Pierre
NAVARRO Robert
ONESTA Gérard
PATRIE Béatrice
PEILLON Vincent Benoît Camille
POIGNANT Bernard
REYNAUD Marie-Line

ROCARD Michel
ROURE Martine
SAÏFI Tokia
SAVARY Gilles
SCHAPIRA Pierre Lionel Georges
SCHENARDI Lydia
SIMONOT Chantal
SUDRE Margie
TOUBON Jacques
TRAUTMANN Catherine
VATANEN Ari
VAUGRENARD Yannick
VERGES Paul
VERGNAUD Bernadette
VILLIERS Philippe
VLASTO Dominique
WEBER Henri
WURTZ Francis

_______________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
República Federal da Alemanha

Por carta de 12 de Julho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 99 Deputados designados ao
Parlamento Europeu eleitos pela República Federal da Alemanha

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

BEER Angelika
BEREND Rolf
BÖGE Reimer
BREYER Hiltrud
BRIE André
BROK Elmar
BULLMANN Hans Udo
CASPARY Daniel
CHATZIMARKAKIS Georgios
COHN-BENDIT Daniel Marc
CRAMER Michael
DESS Albert
DUIN Garrelt
EHLER Jan Christian
FERBER Markus
FLORENZ Karl-Heinz
FRIEDRICH Ingo
GAHLER Michael
GEBHARDT Evelyne
GLANTE Norbert
GOEPEL Lutz
GOMOLKA Alfred
GRAEFE zu BARINGDORF Friedrich-Wilhelm
GRÄSSLE Ingeborg
GRÖNER Lissy

. HÄNSCH Klaus
HARMS Rebecca
HAUG Jutta D.
HIERONYMI Ruth
HOPPENSTEDT Karsten Friedrich
HORACEK Milan
JARZEMBOWSKI Georg
EGGLE Elisabeth
JÖNS Karin
KALLENBACH Gisela
KAUFMANN Sylvia-Yvonne
KINDERMANN Heinz
KLAMT Ewa
KLASS Christa
KLINZ Wolf
KOCH Dieter-Lebrecht
KOCH-MEHRIN Silvana
KONRAD Christoph Werner
KRAHMER Holger
KREHL Constanze Angela
KREISSL-DÖRFLER Wolfgang
KUHNE Helmut
LAMBSDORFF GRAF Alexander
LANGEN Werner

  LASCHET Armin
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LAUK Kurt Joachim
LECHNER Kurt
LEHNE Klaus-Heiner
LEINEN Jo
LIESE Peter
MANN Erika
MANN Thomas
MARKOV Helmuth
MAYER Hans-Peter
NASSAUER Hartmut
NIEBLER Angelika
ÖGER Vural
ÖZDEMIR Cem
PACK Doris
PFLÜGER Tobias
PICKART ALVARO Alexander
PIECYK Wilhelm Ernst
PIEPER Markus
POETTERING Hans-Gert
POSSELT Bernd
QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve
RADWAN Alexander
RAPKAY Bernhard

REUL Herbert Otto
ROTH-BEHRENDT Dagmar
ROTHE Mechtild
RÜHLE Heide
SCHMIDT Frithjof
SCHMITT Ingo
SCHNELLHARDT Horst
SCHRÖDER Jürgen
SCHROEDTER Elisabeth
SCHULZ Martin
SCHUTH Willem
SCHWAB Andreas
SOMMER Renate
STOCKMANN Ulrich
TRÜPEL Helga
UCA Feleknas
ULMER Thomas
WAGENKNECHT-NIEMEYER Sarah
WALTER Ralf
WEBER Manfred
WEILER Barbara
WEISGERBER Anja
WIELAND Rainer
von WOGAU Karl
WUERMELING Joachim

Mme ZIMMER Gabriele

_______________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pelo
Chipre

Por carta de 9 de Julho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 6 Deputados designados ao
Parlamento Europeu eleitos pelo Chipre.

Foram designados1:

ADAMOU Adamos
DEMETRIOU Panayiotis
KASOULIDES Ioannis
MATSAKIS Marios
MATSIS Yiannakis
TRIANTAFYLLIDES Kyriacos

_______________

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Bélgica

Por carta de 9 de Julho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 24 Deputados designados ao
Parlamento Europeu eleitos pela Bélgica.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

 BELET Ivo
 BREPOELS Frederika
 CLAEYS Philip
 DAERDEN Michel
 DE GUCHT Karel
 DEHAENE Jean-Luc
 DE KEYSER Véronique
 DEPREZ Gérard
 DE VITS Mia
 DILLEN Koenraad
 DI RUPO Elio
 DUQUESNE Antoine
 EL KHADRAOUI Saïd

 GROSCH Mathieu
 HUTCHINSON Alain
 JONCKHEER Pierre
 LANGENDRIES Raymond
 NEYTS-UYTTEBROECK Annemie
 RIES Frédérique
 STAES Bart
 STERCKX Dirk
 THYSSEN Marianne
 VANHECKE Frank
 VAN LANCKER Anne

_______________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pelo
Reino  Unido

Por carta de 14 de Julho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 78 Deputados designados ao
Parlamento Europeu eleitos pelo Reino Unido.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

ALLISTER Jim
 ASHWORTH Richard James
Sir ATKINS Robert
 ATTWOOLL Elspeth
 BATTEN Gerard Joseph
 BEAZLEY Christopher J.P.
 BLOOM Godfrey William
 BOOTH Graham H.
 BOWIS John
 BRADBOURN Philip Charles
 BUSHILL-MATTHEWS Philip
 CALLANAN Martin
 CASHMAN Michael
 CHICHESTER Giles Bryan
 CLARK Derek Ronald
 CORBETT Richard
 DAVIES Chris
 de BRUN Bairbre
 DEVA Nirj
 DOVER Den
 DUFF Andrew Nicholas
 ELLES James E.M.
 EVANS Jillian
 EVANS Jonathan
 EVANS Robert J.E.

 FARAGE Nigel Paul
 FORD Glyn
 GILL Neena
 HALL Fiona Jane
 HANNAN Daniel J.
 HARBOUR Malcolm
 HEATON-HARRIS Christopher
 HELMER Roger
 HONEYBALL Mary
 HOWITT Richard
 HUDGHTON Ian Stewart
 HUGHES Stephen
 HUHNE Christopher
 JACKSON Caroline F.
 KARIM Sajjad Haider
 KILROY-SILK Robert
 KINNOCK Glenys
 KIRKHOPE Timothy
 KNAPMAN Roger Maurice
 LAMBERT Jean Denise
 LUCAS Caroline
LUDFORD Baroness Sarah
 LYNNE Elizabeth
 McAVAN Linda

   McCARTHY Arlene
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McMILLAN-SCOTT Edward H.C.
 MARTIN David W.
 MORAES Claude
 MORGAN Eluned
 MOTE Ashley
 NATTRASS Michael
 NEWTON DUNN Bill
 NICHOLSON James
NICHOLSON OF WINTERBOURNE

Baroness Emma Harriet
 PARISH Neil
 PURVIS John

SKINNER Peter William
 SMITH Alyn Edward
 STEVENSON Struan
 STIHLER Catherine
 STURDY Robert William
 SUMBERG David
Dr. TANNOCK Charles
 TITFORD Jeffrey William
 TITLEY Gary
 VAN ORDEN Geoffrey
 VILLIERS Theresa
 WALLIS Diana
 WATSON Graham R.
 WHITEHEAD Phillip
 WHITTAKER John
 WISE Thomas Harold

   WYNN Terence

_______________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
República Checa

Por carta de 14 de Julho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 24 Deputados designados ao
Parlamento Europeu eleitos pela República Checa.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

 BOBO�ÍKOVÁ Jana
 BŘEZINA Jan
 CABRNOCH Milan
 DUCHOŇ Petr
 FAJMON Hynek
 FALBR Richard
 FLASAROVÁ Věra
 HYBÁ�KOVÁ Jana
 KOHLÍČEK Jaromír
 MA�TÁLKA Jiří
 OUZKÝ Miroslav
 RANSDORF Miloslav

 REMEK Vladimir
 ROITHOVÁ Zuzana
 ROUČEK Libor
 �KOTTOVÁ Nina
 STREJČEK Ivo
 STROS Franz
 VLASÁK Oldřich
 ZAHRADIL Jan
 ZATLOUKAL Tomá�
 �ELEZNÝ Vladimír
 ZIELENIEC Josef
 ZVĔŘINA Jaroslav

_______________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Eslováquia

Por carta de 23 de Junho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 14 Deputados designados ao
Parlamento Europeu eleitos pela Eslováquia.

Foram designados1:

 BACO Peter
 BAUER Edit
 BELOHORSKÁ Irena
 BEŇOVÁ Monika
 DUKA-ZÓLYOMI Árpád
 GAĽA Milan
 HUDACKÝ Ján
 KOTEREC Milo�
 KOZLÍK Sergej
 MAŇKA Vladimír
 MIKOLÁ�IK Miroslav
 PLE�TINSKÁ Zita
 �ŤASTNÝ Peter
 ZÁBORSKÁ Anna

_______________

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.
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ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS
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PERGUNTAS ESCRITAS Situação em 22.06.2004

Autor Objecto N°

Helmuth Markov Aplicação de IVA a ajudas comunitárias P-1199/04

Charles Tannock Progressos no reconhecimento, por parte da UE, do
Estatuto de Economia de Mercado (EEM) da Ucrânia

P-1200/04

Roberta Angelilli Município de Roma - incumprimento da Decisão da
Comissão 2000/628/CE no âmbito das ajudas estatais
concedidas à Central do leite (ACCL)

P-1201/04

Françoise Grossetête Definições de resíduos e das suas modalidades de gestão e
de tratamento

P-1202/04

Gianfranco Dell'Alba Supostas irregularidades na gestão dos recursos do Fundo
Europeu de Desenvolvimento (FED) destinados ao
projecto 8.ACP.PNG.003

P-1203/04

Charles Tannock O progresso da Ucrânia leva a União Europeia a
reconhecer-lhe o estatuto de economia de mercado

E-1204/04

Christopher Huhne Apicultura E-1205/04

Avril Doyle Gestão de resíduos E-1206/04

Claude Moraes Direitos humanos nas Maldivas E-1207/04

Claude Moraes Acordos de readmissão E-1208/04

Roberta Angelilli Exclusão indevida por parte da Comissão dos auxílios
estatais concedidos à "Centrale del Latte di Roma"

E-1209/04

Maria Martens Inconvenientes causados por colónias de gralhas-calvas E-1210/04

Erik Meijer Construção de uma grande estação de escutas equipada
com 22 antenas parabólicas, para interceptar as
comunicações internacionais, na costa setentrional dos
Países Baixos, perto da aldeia de Zoutkamp

E-1211/04

Erik Meijer Utilização pelos Países Baixos de comunicações
interceptadas para fins de comércio internacional de dados
e violação da regulamentação nacional e europeia

E-1212/04

Erik Meijer Riscos de incêndio provocados pelo desaparecimento da
obrigatoriedade de controlos periódicos da segurança das
ligações energéticas domésticas na sequência da
liberalização

E-1213/04
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Autor Objecto N°

Christa Prets Pedido da Croácia de adesão à União Europeia E-1214/04

Proinsias De Rossa Direitos de cidadania na Letónia E-1215/04

Roger Helmer Financiamento das ONG P-1216/04

Marco Cappato Compatibilidade do decreto-lei "Urbani" com a legislação
comunitária

P-1217/04

Jean-Louis Bernié Nitratos P-1218/04

Robert Evans Movimento cooperativo E-1219/04

Robert Evans Fundo de Dotação para as Vítimas do Holocausto, da
República Checa

E-1220/04

Robert Evans Assassínio de crianças da rua nas Honduras E-1221/04

Robert Evans Acesso aos rios E-1222/04

Roger Helmer Financiamentos a favor de ONG e da sociedade civil -
Convenção Europeia

E-1223/04

Koenraad Dillen Acesso dos investigadores aos arquivos de todos os
Estados-Membros

E-1224/04

Erik Meijer Contratação de cidadãos de um Estado-Membro para
trabalhar noutro Estado-Membro dando lugar ao
pagamento de baixos salários ou de nenhum salário e a
violentas intimidações

E-1225/04

Vincenzo Lavarra Risco de presença de amianto no antigo complexo
industrial Fibronit em Bari

P-1226/04

Claude Moraes Cooperativas P-1227/04

Antonio Di Pietro Prolongamento da situação precária dos funcionários da
"Agência do Território"

P-1228/04

Maurizio Turco Perseguição movida à associação "Movimento dei
Finanzieri Democratici"

E-1229/04

Maurizio Turco Perseguição movida à associação "Movimento dei
Finanzieri Democratici"

E-1230/04

Ulpu Iivari Os métodos de investigação da Comissão P-1231/04

Peter Skinner Representação dos profissionais independentes no diálogo
social

E-1232/04
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Autor Objecto N°

Jules Maaten Selos fiscais E-1233/04

José Ribeiro e Castro Timor-Leste/Austrália - negociações sobre fronteira
marítima comum

E-1234/04

José Ribeiro e Castro Timor-Leste/Austrália - negociações sobre fronteira
marítima comum

E-1235/04

José Ribeiro e Castro Angola - Palancas Negras Gigantes E-1236/04

José Ribeiro e Castro Angola - apoio União Europeia eleições gerais E-1237/04

Seán Ó Neachtain Ensino da língua irlandesa na(s) Escola(s) Europeia(s) do
Luxemburgo

P-1238/04

Luigi Vinci Inclusão de Kongra-Gel na lista das organizações
consideradas terroristas

P-1239/04

Ieke van den Burg Revisão da lei neerlandesa sobre o tempo de trabalho P-1240/04

José Ribeiro e Castro Moçambique - tráfico de pessoas e/ou de órgãos humanos E-1241/04

José Ribeiro e Castro Moçambique - tráfico de pessoas e/ou de órgãos humanos E-1242/04

Didier Rod Regulamento (CE) n.º 1804/1999: medicamentos
homeopáticos e fitoterapêuticos

P-1243/04

Kathalijne Buitenweg Interdição total da importação de peles de foca P-1244/04

Christopher Huhne Horário de trabalho E-1245/04

Christopher Huhne Investimento directo estrangeiro E-1246/04

Christopher Huhne Investimento directo estrangeiro e emprego E-1247/04

Christopher Huhne Investimento directo estrangeiro e vencimentos E-1248/04

Christopher Huhne Investimento directo estrangeiro por sectores E-1249/04

Christopher Huhne Registo de pagamentos E-1250/04

Christopher Huhne Pagamento de pensões E-1251/04

Christopher Huhne Impacto de medidas fitossanitárias nas importações E-1252/04

Christopher Huhne Feriados nacionais E-1253/04

Christopher Huhne Reciclagem E-1254/04

Christopher Huhne Flexibilidades do comércio E-1255/04
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Autor Objecto N°

Glenys Kinnock Rum das Caraíbas E-1256/04

Marie Isler Béguin Princípio de ingerência ambiental E-1257/04

Marie Isler Béguin Condicionalidade da ratificação do Protocolo de Quioto
nos Acordos entre a UE e países terceiros

E-1258/04

Alexander de Roo Infracções ambientais do CCI de Petten não são objecto
de acção judicial

E-1259/04

Camilo Nogueira Román Patentes de software E-1260/04

John Bowis Direitos humanos no Usbequistão P-1261/04

Christoph Konrad Fraude transfronteiriça em matéria de imposto sobre o
volume de negócios

E-1262/04

Christopher Huhne Exportação de armamentos como quota-parte do total de
cada Estado-Membro

E-1263/04

Christopher Huhne Exportação de armamento E-1264/04

John Bowis Padrões de formação e reconhecimento mútuo nos países
candidatos

E-1265/04

John Bowis Protecção da pesca no rio Acheloos (Grécia) E-1266/04

John Bowis Produtos de branqueamento dentário destinados a
dentistas

E-1267/04

Glyn Ford Remessas de emigrantes E-1268/04

José Ribeiro e Castro Moçambique - apoio ao sistema judicial com vista a
combater o crime organizado na área do tráfico de pessoas
e/ou de órgãos humanos

E-1269/04

Sérgio Sousa Pinto Construção da barragem do Sabor E-1270/04

Robert Goodwill Interconexão sincrónica das redes eléctricas da UE e da
Federação Russa

P-1271/04

Rosa Miguélez Ramos Descargas na costa da Galiza em 4 de Abril de 2004 P-1272/04

Patricia McKenna Inadequada avaliação do impacto ambiental sobre o
desenvolvimento urbano na Irlanda

P-1273/04

Patricia McKenna Reconhecimento do irlandês como língua oficial da UE E-1274/04

Rosa Miguélez Ramos Origem da recente mancha de fuelóleo nas costas da
Galiza

E-1275/04
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Autor Objecto N°

David Bowe Incumprimento do Governo britânico da implementação
da directiva relativa à insolvência

P-1276/04

Alexander de Roo A situação do Lago Pamvotis (situado em Ioannina, no
Noroeste da Grécia)

E-1277/04

David Bowe Aplicação da Directiva 96/71/CE relativa ao destacamento
de trabalhadores no   âmbito de uma prestação de
serviços, no Reino Unido

E-1278/04

Franz Turchi Medidas com vista à protecção da produção das castanhas E-1279/04

Philip Claeys Conferência preparatória de doadores em favor de Chipre E-1280/04

Manuel dos Santos Indemnizações aos Estados-Membros por perdas fiscais E-1281/04

Christopher Huhne Directiva da UE relativa à mediação de seguros P-1282/04

Paul Rübig Implementação da Directiva 97/55/CE E-1283/04

Cristiana Muscardini Equivalência/equipolência de títulos académicos E-1284/04

Mario Borghezio Reféns no Iraque E-1285/04

Glenys Kinnock Implementação da directiva relativa ao tratamento de
águas residuais urbanas em Espanha

E-1286/04

Glenys Kinnock Acordos de Parceria Económica E-1287/04

Philip Claeys Reconhecimento do genocídio dos arménios pela Turquia E-1288/04

José Ribeiro e Castro Narcotráfico e redes terroristas E-1289/04

Nirj Deva Guerra no norte do Uganda E-1290/04

Nirj Deva Guerra no norte do Uganda E-1291/04

Paulo Casaca Défice - Procedimento contra Portugal P-1292/04

Nirj Deva Direitos do Homem na China P-1293/04

Nelly Maes A Bulgária e o projecto "Desenvolvimento da sociedade
civil"/BG 0104.03

P-1294/04

Christopher Huhne Lares de idosos E-1295/04

Antonio Di Pietro Construção de uma central termoeléctrica no vale do
Biferno

E-1296/04

Philip Claeys Limitações do estudo Migration trends in an enlarged
Europe

E-1297/04
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Autor Objecto N°

Nelly Maes Burundi E-1298/04

Doris Pack Ligação inter-regional da rede transeuropeia de
transportes (ferroviários) Bélgica - Luxemburgo - França -
Alemanha

E-1299/04

Roberta Angelilli Cooperação judiciária em matéria de extradição E-1300/04

Antonio Di Pietro e Giorgio Calò Tratamento discriminatório do Instituto Max-Planck para
com doutorandos comunitários

E-1301/04

Giorgio Calò e Antonio Di Pietro Trabalhadores transfronteiriços italianos no Principado do
Mónaco

E-1302/04

Erik Meijer Clarificação da opinião pública sobre as responsabilidades
pelos projectos Phare na Bulgária e medidas que visam
prevenir os atrasos ou as anulações inúteis

E-1303/04

Erik Meijer Medidas europeias que visam desencorajar o recomeço do
abate maciço de focas no Canadá introduzindo uma
interdição total das importações em vez de medidas
tomadas individualmente por cada Estado-Membro

E-1304/04

Erik Meijer Importância numérica do catalão como língua principal e
reconhecimento da igualdade de tratamento como língua
oficial da UE

E-1305/04

Erik Meijer Falta de protecção europeia das enguias e das suas crias,
as anguilas, espécies em vias de extinção na Europa,
contra a prossecução da pesca

E-1306/04

Matti Wuori Apoio da UE às populações autóctones P-1307/04

Robert Goebbels Futuro da Fundação Paul Finet E-1308/04

Roberta Angelilli Intervenção do Tribunal Internacional de Justiça e do
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem no pedido de
extradição de Achille Lollo

E-1309/04

Roberta Angelilli Revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento E-1310/04

Roberta Angelilli Fundos a favor do turismo rural E-1311/04

Roberta Angelilli Fundos destinados à promoção de actividades desportivas E-1312/04

Roberta Angelilli Interpretação do art.15º do Regulamento (CE) n.º
2792/1999, com a redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.º 2369/2002

E-1313/04

Koenraad Dillen Ajuda humanitária da Comissão ao Zimbabué E-1314/04
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Claude Moraes Violação dos direitos humanos em relação ao movimento
yoga MISA

E-1315/04

Roberta Angelilli Recusa de extradição do condenado Cesare Battisti E-1316/04

Roberta Angelilli Pacto de estabilidade: trâmites do processo de infracção E-1317/04

Alexander de Roo Circulação de aviões de detecção de atum rabilho, a partir
da Líbia, durante o período de interdição

E-1318/04

Claude Moraes Expulsão de membros da PMOI E-1319/04

Graham Watson Gibraltar E-1320/04

Robert Goebbels Controlos na fronteira franco-luxemburguesa E-1321/04

Theresa Villiers Fornecedores de serviços de acesso à Internet E-1322/04

John Bowis e Ria Oomen-Ruijten Aplicação das directivas relativas à segurança dos
trabalhadores e à protecção dos profissionais de cuidados
de saúde e seus pacientes

E-1323/04

Marie-Thérèse Hermange Aplicação da Directiva 92/85/CEE relativa à melhoria da
segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas,
puérperas ou lactantes no trabalho

E-1324/04

Erik Meijer Utilização sistemática de fundos estruturais e de coesão
nos novos Estados-Membros para recuperar o mais
depressa possível os atrasos da grande população Roma

E-1325/04

Erik Meijer Continuação da extrema limitação da liberdade do cidadão
israelita Mordechai Vanunu e possibilidades de lhe
devolver a liberdade na Europa

E-1326/04

Wolfgang Ilgenfritz Contribuição autárquica na Hungria E-1327/04

Stavros Xarchakos Violação do direito à propriedade privada E-1328/04

Brice Hortefeux Harmonização das taxas sobre o tabaco E-1329/04

Marco Cappato Reuniões preparatórias com vista à Cimeira Mundial
sobre a Sociedade da Informação na Tunísia

E-1330/04

Marco Cappato Reuniões preparatórias com vista à Cimeira Mundial
sobre a Sociedade da Informação na Tunísia

E-1331/04

Roberto Bigliardo Contrafacção da marca CE (Comunidade Europeia) E-1332/04
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Marie-Hélène Descamps A organização das condições de trabalho, de segurança e
de higiene durante as operações de montagem e
desmontagem de feiras e salões

P-1333/04

Mario Mauro Processo de nomeação do Director da Fundação Europeia
para a Formação

E-1334/04

Mario Mauro Processo de nomeação do Director da Fundação Europeia
para a Formação

E-1335/04

Camilo Nogueira Román Pedido apresentado pelo Presidente Arafat de uma força
internacional de interposição entre a Palestina e Israel

E-1336/04

Camilo Nogueira Román De novo 15 pessoas, entre elas um menino de nove meses,
morrem afogadas nas costas de Fuerteventura, nas Ilhas
Canárias

E-1337/04

Camilo Nogueira Román A paz no mundo e as agressões do Estado de Israel contra
o povo palestiniano. As simples lamentações da UE e a
sua subordinação à grave e irresponsável atitude do
Presidente dos Estados Unidos

E-1338/04

Camilo Nogueira Román Os efeitos da política de coesão no conjunto da economia
da UE

E-1339/04

Camilo Nogueira Román O emprego feminino de acordo com os objectivos de
Lisboa

E-1340/04

Camilo Nogueira Román Recursos financeiros por habitante da União que serão
dedicados aos Fundos Estruturais e ao Fundo de Coesão
no período de programação de 2007-2013 na UE alargada

E-1341/04

Camilo Nogueira Román Os resultados comparativos da aplicação do Fundo de
Coesão: o caso da Irlanda

E-1342/04

Camilo Nogueira Román A realidade do orçamento por habitante que se aplicará
nos territórios do Objectivo n° 1 após do alargamento a
doze novos Estados

E-1343/04

Camilo Nogueira Román Os ganhos de produtividade nos Estados da coesão E-1344/04

Peter Pex Actividades da AESM P-1345/04

Cristiana Muscardini Produtos agrícolas provenientes dos países aderentes e
segurança dos alimentos

E-1346/04

Ilda Figueiredo Apoios às minas da Panasqueira E-1347/04

Willi Görlach Subvenção de corridas de galgos P-1348/04
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Bart Staes Investigação sobre a protecção do mercado dos tinteiros
para impressoras

P-1349/04

Luís Queiró Declarações de Javier Solana aos jornalistas no Conselho
de Assuntos Gerais em Tullamore

P-1350/04

Nelly Maes Inscrição do Kongra-Gel na lista das organizações
terroristas

E-1351/04

Camilo Nogueira Román Mudança das fronteiras anteriores a 1967 entre Palestina e
Israel que Ariel Sharon procura impor com o acordo
culpável do Presidente dos Estados Unidos e contra o
"Roteiro da Paz"

E-1352/04

Camilo Nogueira Román A privatização dos exércitos realizada pelos Estados
Unidos e o Reino Unido: um exército composto por
20.000 militares de empresas privadas actua na guerra do
Iraque

E-1353/04

Camilo Nogueira Román Assassinato de Abdelaziz Rantisi pelo exército de Israel:
terrível terrorismo de Estado contrário ao processo de paz

E-1354/04

Camilo Nogueira Román A aplicação do Fundo de Coesão nos territórios menos
desenvolvidos dos Estados elegíveis

E-1355/04

Camilo Nogueira Román Os Estados e a definição de portos e locais de refúgio E-1356/04

Camilo Nogueira Román A investigação dos efeitos ambientais, económicos e
sociais a longo prazo da catástrofe do Prestige

E-1357/04

Camilo Nogueira Román O frequente desencontro entre a Comissão e o Conselho
de Ministros quanto ao problema do reforço da segurança
marítima

E-1358/04

Camilo Nogueira Román 20.000 toneladas de fuelóleo ainda à deriva ou no fundo
do mar: evitar uma nova e grave poluição

E-1359/04

Camilo Nogueira Román Indemnização completa dos afectados pela catástrofe do
Prestige

E-1360/04

Camilo Nogueira Román A política comunitária de emprego e a coincidência entre
o baixo rendimento por habitante e as altas taxas de
desemprego nas regiões do Objectivo nº 1 como a Galiza

E-1361/04

Camilo Nogueira Román A emigração de trabalhadores universitários e
profissionais

E-1362/04

Ulla Sandbæk Direitos indígenas do povo Saami P-1363/04

Juan Ferrández Lezaun Avaliação do projecto de transvase do rio Ebro E-1364/04
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José García-Margallo y Marfil e
Cristina Gutiérrez-Cortines

Transvase do Ebro E-1365/04

José García-Margallo y Marfil e
Cristina Gutiérrez-Cortines

Transvase do Ebro E-1366/04

José García-Margallo y Marfil e
Cristina Gutiérrez-Cortines

Plano hidrológico nacional E-1367/04

Roberta Angelilli Fundos a favor da cultura da alfazema e do lúpulo E-1368/04

Camilo Nogueira Román A Organização Marítima Internacional e os pavilhões de
conveniência

E-1369/04

Camilo Nogueira Román Uma legislação específica da União para o transporte
marítimo nos mares europeus

E-1370/04

Ilda Figueiredo Trabalhadores destacados e sazonais E-1371/04

Giorgio Celli Incumprimento dos objectivos do projecto de conduta
Llubí-Crestatx

P-1372/04

Hiltrud Breyer Apoio financeiro a reactores de alta temperatura E-1373/04

Brice Hortefeux Aumentos consecutivos do preço do aço E-1374/04

Bernard Poignant Orçamento previsto para os navios despoluidores E-1375/04

Jillian Evans Resposta à pergunta escrita P-0524/04 P-1376/04

Monica Frassoni Financiamento, pela União Europeia, da capacidade de
incineração de resíduos em Portugal, à luz dos objectivos
da política da União Europeia em matéria de resíduos

E-1377/04

José García-Margallo y Marfil e
Cristina Gutiérrez-Cortines

Transvase do Ebro E-1378/04

Nikolaos Chountis Igualdade de tratamento para todos os cidadãos da União
Europeia

E-1379/04

Joke Swiebel Diferenças salariais entre homens e mulheres E-1380/04

Joke Swiebel Instituto Europeu do Género E-1381/04

Joke Swiebel Trabalho doméstico E-1382/04

Joke Swiebel Aplicação da legislação comunitária relativa à igualdade
de tratamento entre homens e mulheres

E-1383/04

Joke Swiebel Integração da perspectiva do género e programas de
financiamento

E-1384/04
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Ilda Figueiredo Suspensão das candidaturas ao programa Agro em
Portugal

E-1385/04

Ilda Figueiredo Linha de crédito para apoio aos agricultores E-1386/04

Ilda Figueiredo Apoios aos agricultores de zonas vulneráveis E-1387/04

Sérgio Ribeiro Empréstimo de livros em bibliotecas E-1388/04

Camilo Nogueira Román Os projectos dos caminhos-de-ferro de alta velocidade de
ligação da Galiza a Portugal e ao centro da União

E-1389/04

Francesco Speroni Iraque P-1390/04

Michl Ebner Auto-estrada Toledo-Ciudad Real - N IV E-1391/04

Mario Borghezio Violação da liberdade política na Bélgica: condenação do
Vlaams Blok

E-1392/04

José Ribeiro e Castro Trabalhadores Portugueses - Países Baixos E-1393/04

José Ribeiro e Castro Relações UE - Mercosul E-1394/04

José Ribeiro e Castro Novas drogas E-1395/04

Joke Swiebel Instituto Europeu do Género E-1396/04

Anna Karamanou Relatório sobre os progressos realizados pela Turquia -
reabertura da Faculdade de Teologia  de Chalkis

P-1397/04

Maurizio Turco Detenção e acusação de um activista dos direitos humanos
sírio

P-1398/04

Marie-Arlette Carlotti Situação política na República Dominicana P-1399/04

Pasqualina Napoletano Transmissões de publicidade P-1400/04

Helle Thorning-Schmidt Doenças reumáticas E-1401/04

Glyn Ford Explosão ferroviária na Coreia do Norte E-1402/04

Graham Watson Normas relativas à remuneração de dias feriados E-1403/04

Benedetto Della Vedova e Olivier
Dupuis

A arma psiquiátrica e judicial da Autoridade contra o
cidadão italiano Gian Piero Buscaglia

E-1404/04

Cristiana Muscardini Atrasos no processo de reconhecimento D.O.P. E-1405/04

José Ribeiro e Castro Angola - HIV/SIDA E-1406/04

David Bowe Derrogações à Directiva relativa a embalagens e resíduos
de embalagens

E-1407/04

Giovanni Fava Estrada nacional 113 - troço Gioiosa Marea (Messina) E-1408/04
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Philip Claeys Declarações do Comissário Patten no que respeita ao
referendo sobre a Constituição

P-1409/04

Nikolaos Chountis Declarações Verheugen sobre a sua decepção em relação à
questão cipriota

E-1410/04

Ward Beysen Comércio paralelo de produtos farmacêuticos E-1411/04

Graham Watson Sítios Internet "suicídio" E-1412/04

Graham Watson Alteração da Constituição das Maldivas E-1413/04

Koenraad Dillen Processo contra um partido político num Estado-Membro E-1414/04

Koenraad Dillen Processo contra um partido político num Estado-Membro E-1415/04

Philip Claeys Pretensão de Gerhard Schröder de implementar a
constituição sem ratificação em todos os Estados-
Membros

E-1416/04

Philip Claeys Isenção da colocação de foto nos bilhetes de identidade
das mulheres muçulmanas na Grã-Bretanha

E-1417/04

Nirj Deva Boa governação, democracia e Estado de direito,
pressupostos da eficácia da ajuda e do desenvolvimento
sustentável

E-1418/04

Gianfranco Dell'Alba e outros Violação do Estado de Direito na Síria e detenção do Sr.
Aktham Naisse

E-1419/04

Nikolaos Chountis Aplicação da clausula 4 da Directiva 1999/70/CE na
Grécia

E-1420/04

Joan Vallvé Impacto ambiental, social e patrimonial na ilha de Eivissa E-1421/04

Karin Riis-Jørgensen Ajudas da UE à exportação E-1422/04

Christopher Huhne Postes Tetra E-1423/04

Graham Watson Medidas de repressão contra os curdos na Síria E-1424/04

Paolo Bartolozzi Crise no sector das malhas (caxemira) de alto nível E-1425/04

Paolo Bartolozzi Operações comerciais fraudulentas nas trocas entre a Itália
e a Bulgária

E-1426/04

Ole Krarup Alargamento da cooperação Schengen e escolha da base
jurídica

P-1427/04

Torben Lund Doenças reumáticas e futuras acções da UE P-1428/04
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Heinz Kindermann Normas relativas à protecção dos animais nos 10 novos
Estados-Membros

P-1429/04

Paul Lannoye Capacidade de produção da Cogema P-1430/04

Ole Krarup Alargamento da cooperação Schengen e escolha da base
jurídica

E-1431/04

Michl Ebner Problemas na aplicação da lei que proíbe o fumo nos
estabelecimentos públicos italianos -

E-1432/04

Enric Morera Català Concessão de subsídios ao desporto ou jogo da pelota E-1433/04

Enric Morera Català Crime ecológico na Serra Mariola (Comunidade
Autónoma de Valência)

E-1434/04

Enric Morera Català Crime ecológico na Serra Mariola (Comunidade
Autónoma de Valência)

E-1435/04

Enric Morera Català Crime ecológico na Serra Mariola (Comunidade
Autónoma de Valência)

E-1436/04

Enric Morera Català Crime ecológico na Serra Mariola (Comunidade
Autónoma de Valência)

E-1437/04

Enric Morera Català Regeneração das praias da costa valenciana E-1438/04

Marianne Thyssen Avaliação da Directiva 2002/38/CE do Conselho, de 7 de
Maio de 2002

E-1439/04

Marianne Thyssen Interpretação das normas comunitárias em matéria de
aprovação de produtos de betão

E-1440/04

Dorette Corbey Despejo de leite excedentário em fossos e esgotos E-1441/04

José Ribeiro e Castro Açores e Madeira. Transporte marítimo regular - de
passageiros, em especial

E-1442/04

Niels Busk Queijo "Feta" P-1443/04

Ioannis Marinos Referendos em Chipre E-1444/04

Paul Lannoye Concurso europeu para um ambiente urbano de qualidade E-1445/04

Paul Lannoye Projecto HAARP e seguimento dado pela Comissão à
resolução votada pelo Parlamento em 1999

E-1446/04

Anne Van Lancker e Saïd El
Khadraoui

Burocratização excessiva da regulamentação relativa aos
subsídios do programa "Media"

E-1447/04

Jan Mulder Distorções da concorrência em resultado dos planos
nacionais de licenças de emissão de CO2

E-1448/04
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Karin Riis-Jørgensen Protecção contra o terrorismo marítimo E-1449/04

Olle Schmidt A directiva relativa ao mercado da electricidade e o
mercado interno

P-1450/04

Johanna Boogerd-Quaak Transmissão de dados das tripulações de voo europeias -
acordo sobre os dados PNR

P-1451/04

Bernd Lange Processos de infracção por falta de aplicação das
disposições relativas à regeneração prioritária dos óleos
usados

E-1452/04

Catherine Stihler Definição do "princípio de proximidade" relativamente à
deposição de resíduos em aterros

E-1453/04

Catherine Stihler Medidas tomadas pela Comissão na sequência da
declaração escrita do Parlamento Europeu sobre a
proibição da comercialização de peles de gato e de cão

E-1454/04

Catherine Stihler Transporte e venda de cachorros nos Estados-Membros E-1455/04

Glyn Ford Emissões das antenas TETRA E-1456/04

Paul Lannoye Instalações perigosas e poluentes E-1457/04

Roberta Angelilli Fundos para a protecção dos pequenos municípios de
montanha na província de Rieti

E-1458/04

Koenraad Dillen Apoio financeiro ao Norte de Chipre E-1459/04

Johanna Boogerd-Quaak Transmissão de dados das tripulações de voo europeias -
acordo sobre os dados PNR

E-1460/04

Wilhelm Piecyk, Georg
Jarzembowski e Dirk Sterckx

Necessidade de financiamento da Agência Europeia da
Segurança Marítima

E-1461/04

Roberta Angelilli Actualização da situação referente aos fundos relativos ao
Programa Cultura 2000 para o Município de Ancona

E-1462/04

Roberta Angelilli Actualização da situação referente aos fundos relativos ao
Programa Cultura 2000 para o Município de Pisa

E-1463/04

Roberta Angelilli Actualização da situação referente aos fundos relativos ao
Programa Cultura 2000 para o Município de Pistoia

E-1464/04

Roberta Angelilli Actualização da situação referente aos fundos relativos ao
Programa Cultura 2000 para o Município de Prato

E-1465/04

Roberta Angelilli Actualização da situação referente aos fundos relativos ao
Programa Cultura 2000 para o Município de Siena

E-1466/04

Roberta Angelilli Actualização da situação referente aos fundos relativos ao
Programa Cultura 2000 para o Município de Terni

E-1467/04
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Roberta Angelilli Actualização da situação referente aos fundos relativos ao
Programa Cultura 2000 para o Município de Perugia

E-1468/04

Roberta Angelilli Actualização da situação referente aos fundos relativos ao
Programa Cultura 2000 para o Município de Carrara

E-1469/04

Roberta Angelilli Actualização da situação referente aos fundos relativos ao
Programa Cultura 2000 para o Município de Florença

E-1470/04

Roberta Angelilli Actualização da situação referente aos fundos relativos ao
Programa Cultura 2000 para o Município de Livorno

E-1471/04

Roberta Angelilli Actualização da situação referente aos fundos relativos ao
Programa Cultura 2000 para o Município de Macerata

E-1472/04

Roberta Angelilli Actualização da situação referente aos fundos relativos ao
Programa Cultura 2000 para o Município de Massa

E-1473/04

Margrietus van den Berg Liberalização dos transportes públicos E-1474/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Daphne para o Município de Florença

E-1475/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Daphne para o Município de Pesaro-Urbino

E-1476/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Daphne para o Município de Siena

E-1477/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos Fundos relativos ao
Programa Geminações de cidades 2000 para o Município
de Terni

E-1478/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos Fundos relativos ao
Programa Geminações de cidades 2000 para o Município
de Ancona

E-1479/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos Fundos relativos ao
Programa Geminações de cidades 2000 para o Município
de Florença

E-1480/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos Fundos relativos ao
Programa Geminações de cidades 2000 para o Município
de Livorno

E-1481/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos Fundos relativos ao
Programa Geminações de cidades 2000 para o Município
de Macerata

E-1482/04
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Roberta Angelilli Actualização da situação dos Fundos relativos ao
Programa Geminações de cidades 2000 para o Município
de Perugia

E-1483/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos Fundos relativos ao
Programa Geminações de cidades 2000 para o Município
de Pesaro

E-1484/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos Fundos relativos ao
Programa Geminações de cidades 2000 para o Município
de Pisa

E-1485/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos Fundos relativos ao
Programa Geminações de cidades 2000 para o Município
de Pistoia

E-1486/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos Fundos relativos ao
Programa Geminações de cidades 2000 para o Município
de Siena

E-1487/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Life III para o Município de Prato

E-1488/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Life III para o Município de Massa

E-1489/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Life III para o Município de Florença

E-1490/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Leonardo para o Município de Carrara

E-1491/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Leonardo para o Município de Florença

E-1492/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Leonardo para o Município de Livorno

E-1493/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Leonardo para o Município de Macerata

E-1494/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Leonardo para o Município de Massa

E-1495/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Leonardo para o Município de Perugia

E-1496/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Leonardo para o Município de Pistoia

E-1497/04
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Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Leonardo para o Município de Prato

E-1498/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Leonardo para o Município de Siena

E-1499/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Leonardo para o Município de Terni

E-1500/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Leonardo para o Município de Ancona

E-1501/04

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos relativos ao
Programa Leonardo para o Município de Pisa

E-1502/04

Paulo Casaca Recusa de divulgação das listas de espécies de peixes de
profundidade e demersais

E-1503/04

Ingo Schmitt Apoio comunitário a escolas de condução E-1504/04

Jan Mulder Requisitos para a aplicação do Fundo para a febre aftosa
na província neerlandesa da Frísia

P-1505/04

Ilda Figueiredo Fim do Acordo de Pescas com Marrocos - Indemnizações
aos pescadores

E-1506/04

Ilda Figueiredo Alteração dos acordos sobre a reforma das ajudas aos
sectores do azeite e do algodão

E-1507/04

Michl Ebner Liberalização do mercado da electricidade - Concessões
de transferências de grandes volumes de água para fins
hidroeléctricos

E-1508/04

Dorette Corbey e Jan Wiersma Controlo de navios que transportam substâncias perigosas E-1509/04
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

5/2004 341.531 Claude MORAES, Stephen HUGHES,
Imelda READ, Marie-Hélène GILLIG
et Alejandro CERCAS

Externalização de postos de trablaho europeus
deslocando-os-para a Ásia, a África e a América do Sul

04.02.2004 04.05.2004 71

6/2004 342.099 Piia-Noora KAUPPI, Sarah
LUDFORD, Johannes SWOBODA et
Nelly MAES

Plena e igual participação dos romanichéis na "Europa
em expansão"

09.02.2004 06.05.2004 76

7/2004 342.101 Ward BEYSEN Adiamento do alargamento da União Europeia 09.02.2004 06.05.2004 7

                                                     
1 Situação em  06.05.2004
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

8/2004 342.102 Phlip CLAYES, Koenraad DILLEN,
Bruno GOLLNISCH et Mario
BORGHEZIO

Organização de uma conferência multifisciplinar
europeia sobre dografia, envelhecimento e a identidade
europeia

09.02.2004 06.05.2004 13

9/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN et Jean
LAMBERT

Estatuto comunitário de refugiado ecológico 09.02.2004 06.05.2004 34

10/2004 342.304 Mario BORGHEZIO Ressarcimento das vítimas do comunismo na Ístria, na
Dalmácia e na Venezia-Giuliae

11.02.2004 06.05.2004 9

11/2004 342.557 Marie-Thérèse HERMANGE, Marie-
Hélène GILLIG, Joseph DAUL,
Giorgio LISI et Georges GAROT

Abastecimento das associações caritativas autorizadas
a executar o Programa Comunitário de Ajuda
Alimentar a Carenciados

20.02.2004 06.05.2004 194

12/2004 342.558 Thierry CORNILLET, Monica
FRASSONI, Jo LEINEN, Mariotto
SEGNI et Diana WALLIS

Organização de um debate sobre a adopção de um
Tratado Constitucional

20.02.2004 06.05.2004 146
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

13/2004 342.559 Gary TITLEY, Richard CORBETT,
Martin SCHULZ et Olivier
DUHAMEL

60º aniversário do desembarque na Normandia 20.02.2004 06.05.2004 59

14/2004 342.561 Robert EVANS, Alima
BOUMEDIENE-THIERY, Neena
GILL et Olle SCHMIDT

Direitos e as Liberdades Religiosas na França e na
união Europeia

20.02.2004 06.05.2004 50

15/2004 342.763 Philip BUSHILL-MATTHEWS,
Bashir KHANBHAI et Nirj DEVA

Liberdade religiosa 23.02.2004 06.05.2004 26

17/2004 342.865 Glenys KINNOCK, Michael
GAHLER, Johan Van HECKE, Nelly
MAES et Pernille FRAHM

Reforço dos controlos da UE relativamente à
exportação de armas e os esforços a favor de um
Tratado Internacional do Comércio de Armas

25.02.2004 06.05.2004 156

18/2004 343.701 Anne Van LANCKER, Jan DHAENE,
Säid El KHADRAOUI et Nelly MAES

Poluição sonora causada pelos aeroportos 10.03.2004 06.05.2004 54
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

19/2004 344.007 Nello MUSUMECI  Criminalidade organizada 17.03.2004 06.05.2004 11

20/2004 344.008 Marie Anne ISLER BÉGUIN Direitos fundamentais na UE e em prol de um novo
civismo europeu de solidariedade

18.03.2004 06.05.2004 20

21/2004 344.009 Jean-Louis BERNIÉ Yves BUTEL,
Alain ESCLOPÉ, Véronique
MATHIEU e Jean SAINT-JOSSE

Reconhecimento da especificidade do vinho e a defesa
do sector vitivinícola europeu

18.03.2004 06.05.2004 65

22/2004 Dana SCALLON, Hiltrud BREYER,
Patsy SÖRENSEN e Hans
BLOKLAND

Protecção da criança no contexto das parafilias 22.03.2004 06.05.2004 80
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

23/2004 344.011 Marie Anne ISLER BÉGUIN Optimização dos acordos relativos aos intercâmbios
comerciais entre a União Europeia e os países terceiros

22.03.2004 06.05.2004 16

24/2004 344.112 Jean-Thomas NORDMANN, Glyn
FORD e Lennart SACRÉDEUS

Anti-semitismo 29.03.2004 06.05.2004 100

25/2004 344.264 Caroline LUCAS, Jean LAMBERT e
Paul LANNOYE

Problemas de saúde relacionados com a exposição às
radiações TETRA

29.03.2004 06.05.2004 31
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

26/2004 344.265 Maria Anne OSLER BÉGUIN, Jan
Marinus WIERSMA, Hans
MODROW, Charles TANNOCK e
Samuli POHJAMO

Um programa de acções comunitárias a favor dos
residentes das regiões contaminadas por Chernobil

29.03.2004 06.05.2004 59

27/2004 344.467 Marie Anne ISLER BÉGUIN Princípio da ingerência ambiental 29.03.2004 06.05.2004 20

28/2004 344.468 Hans-Gert POETTERING, Enrique
BARÓN CRESPO, Graham
WATSON e Charles PASQUA

Situação dos sequestrados na Colômbia 31.03.2004 06.05.2004 203

29/2004 344.741 Miquel Mayol i RAYNAL, Ian
HUDGHTON, Nelly MAES, Camilo
NOGUEIRA ROMÁN et Josu
ORTUONDO LARREA

Reconhecimento do direito à autodeterminação 19.04.2004 06.05.2004 21
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

30/2004 344.894 John BOWIS, Jillian EVANS, Imelda
READ, Catherine STIHLER et Diana
WALLIS

Endometriose 19.04.2004 06.05.2004 73

31/2004 344.895 Caroline LUCAS, Paul LANNOYE,
Inger SCHÖRLING et Patricia
McKENNA

Comercialização de alimentos destinados às crianças 19.04.1004 06.05.2004 38

32/2004 344.896 Jean LAMBERT, Caroline LUCAS,
Matti WUORI et Alima
BOUMEDIENE-THIERY

Morte de civis sikhs no Punjab e na Índia em 1984 19.04.2004 06.05.2004 30

33/2004 345.097 Carmen CERDEIRA MORTERERO Eleições europeias de 2004 e a acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência

19.04.2004 06.05.2004 84
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

34/2004 345.783 Jacqueline Rousseaux, John Bowis y
Miguel Angel Martínez Martínez

Luta contra a doença de Alzheimer e as doenças
cerebrais

28.04.2004 06.05.2004 196

35/2004 345.784 Bart Staes, Eurig Wyn y Säid El
Khadraoui

Melhor integração da juventude nas medidas políticas
que não se enquadram na política à juventude

03.05.2004 06.05.2004 26
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NOMEAÇÃO DE RELATORES................................(Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

BOOGERD-
QUAAK
(ELDR)

Relatório sobre o nível de protecção
garantido pelos EUA aos dados pessoais
dos passageiros aéreos (PNR)

LIBE (F) 19.05.04 C5-0124/04



ACTOS OFICIAIS 67

Boletim 20.07.2004 - PT - PE 344.004

ACTOS OFICIAIS



ACTOS OFICIAIS68

Boletim 20.07.2004 - PT - PE 344.004

DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Documento de trabalho dos serviços da Comissão: procedimentos
aduaneiros simplificados no transporte marítimo de curta distância:
'serviço de linha regular autorizado'

JURI
RETT

SEC (04) 333
final

Proposta de decisão do Parlamento Europeu, do Conselho, da
Comissão, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Comité
Económico e Social, do Comité das Regiões e do Provedor de Justiça
relativa à criação da Escola Europeia de Administração

BUDG
JURI

CULT

SEC (04) 379
final

 regulamentação comum relativa às transferências de uma parte das
remunerações dos funcionários das Comunidades Europeias

JURI
BUDG

SEC (04) 411
final

Recomendação de decisão do Conselho relativa à manifestação
"Capital Europeia da Cultura" para o ano de 2008

CULT SEC (04) 464
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
evolução das despesas do FEOGA-Garantia - Sistema de alerta nº
3/2004

AGRI
BUDG

SEC (04) 489
final

 Recomendação de decisão do Conselho relativa à manifestação
"Capital Europeia da Cultura" para o ano de 2007

CULT SEC (04) 521
final

Comunicação da Comissão: relatório intercalar sobre a execução da
segunda fase do Programa Leonardo da Vinci (2000-2006)

CULT
EMPL

COM (04) 152
final

Relatório da Comissão: relatório intercalar de avaliação sobre os
resultados obtidos e sobre os aspectos qualitativos e quantitativos da
execução da segunda fase do programa de acção comunitário em
matéria de educação Sócrates

CULT COM (04) 153
final

Comunicação da Comissão: para uma cidadania efectiva: promover a
cultura e a diversidade europeias através de programas no domínio da
juventude, da cultura, do sector audiovisual e da participação cívica

EMPL
LIBE
CULT

COM (04) 154
final

Comunicação da Comissão: a nova geração de programas
comunitários no domínio da educação e da formação após 2006

EMPL
CULT

COM (04) 156
final

Relatório da Comissão: avaliação intercalar do Programa Juventude
2000-2006 (abrangendo o período de 2000-2003)

BUDG
EMPL
CULT

COM (04) 158
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre
as medidas comunitárias em vigor relativas às fontes de ruído
ambiente, nos termos do nº 1 do artigo 10º da Directiva 2002/49/CE,
relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente

ITRE
RETT
ENVI

COM (04) 160
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
gestão dos direitos de plantação [capítulo I do título II do
Regulamento (CE) nº 1493/1999 do Conselho]

AGRI COM (04) 161
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
prevenção da criminalidade na União Europeia

LIBE COM (04) 165
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
melhoramento do controlo da pesca industrial na União Europei

PECH COM (04) 167
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu sobre a execução da
rubrica orçamental "Medidas visando a integração progressiva no
orçamento geral das actividades financiadas a título da CECA "

RETT
ITRE

COM (04) 180
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
relativa aos resultados da revisão intercalar de elegibilidade m
conformidade com o artigo 2º do regulamento (CE) Nº 1164/94 do
Conselho que institui o Fundo de Coesão

RETT COM (04) 191
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre
a aplicação da estratégia de informação e comunicação para a União
Europeia

CULT COM (04) 196
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
reforço da Capacidade de Protecção Civil da União Europeia

ENVI COM (04) 200
final

Documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre a
planificação comunitária da preparação e resposta para uma
pandemia de gripe

COM (04) 201
final

Relatório da Comissão: o Processo de Estabilização e de Associação
para o Sudeste da Europa - Terceiro Relatório Annual

BUDG
FEMM
ITRE
AFET

COM (04) 202
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
regulamento relativo aos depositários dos OICVM nos Estados-
Membros: análise e eventual evolução

JURI
ECON

COM (04) 207
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre os objectivos da Comissão no âmbito das relações entre a
União Europeia e a América Latina, tendo em vista a terceira
Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da União Europeia, da
América Latina e das Caraíbas, que se realizará em Guadalajara
(México), em 28 de Maio de 2004

DEVE
AFET

COM (04) 220
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Aplicação do quadro comunitário para a recolha e a gestão dos dados
essenciais à condução da política comum da pesca

PECH COM (04) 225
final

Relatório da Comissão baseado no artigo 6.º da Decisão-Quadro do
Conselho, de 26 de Junho de 2001, relativa ao branqueamento de
capitais, à identificação, detecção, congelamento, apreensão e perda
de instrumentos e produtos do crime

JURI
LIBE

COM (04) 230
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social Europeu sobre a aplicação prática da
estratégia comunitária em matéria de dioxinas, furanos e
policlorobifenilos (COM(2001) 593)

AGRI
ITRE
ENVI

COM (04) 240
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu :
Balanço em 31 de Dezembro de 2003 do Plano de Acção da
Comissão para 2001

COM (04) 247
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
relativo à implementação do Regulamento (CE, Euratom) n.º 58/97
do Conselho

ITRE
ECON

COM (04) 249
final

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

AGRI
CULT
ENVI
JURI
ITRE

COM (04) 250
final

Livro Verde: Obrigações de Alimentos LIBE
JURI

COM (04) 254
final

 Projecto: Painel de Avaliação dos Auxílios Estatais -primavera de
2004 - Actualização

ECON COM (04) 256
final

Comunicação da Comissão: Parecer sobre o pedido de adesão da
Croácia à União Europeia

TOUT
AFET

COM (04) 257
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre o
recurso aos instrumentos de cooperação administrativa na luta contra
a fraude no IVA

CONT
JURI

ECON

COM (04) 260
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social Europeu: gestão do direito de autor e
direitos conexos no mercado interno

CULT
JURI

COM (04) 261
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre a prevenção e a luta contra a criminalidade organizada no
sector financeiro

CONT
ECON
JURI
LIBE

COM (04) 262
final

Comunicação da Comissão: Acompanhar as mutações estruturais:
Uma política industrial para a Europa alargada

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 274
final

Proposta de decisão do Conselho relativa aos princípios, prioridades
e condições que figuram na Parceira Europeia com a Croácia

ITRE
AFET

COM (04) 275
final

Comunicação da Comissão: uma política de concorrência pró-activa
para uma Europa competitiva

ECON COM (04) 293
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social Europeu sobre os trabalhos efectuados
pelo fórum conjunto da UE em matéria de preços de transferência no
domínio da tributação das empresas entre Outubro de 2002 e
Dezembro de 2003 e da proposta para um Código de Conduta para a
efectiva implementação da Convenção de Arbitragem (90/436/CEE
de 23 de Julho de 1990)

ITRE
ECON

COM (04) 297
final

Relatório intercalar da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho sobre a execução do programa EDICOM II

BUDG
ITRE

ECON

COM (04) 298
final

Comunicação da Comissão: acompanhamento do processo de
reflexão de alto nível sobre a mobilidade dos doentes e a evolução
dos cuidados de saúde na União Europeia

ENVI COM (04) 301
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
modernizar a protecção social para o desenvolvimento de cuidados
de saúde e de cuidados prolongados de qualidade, acessíveis e
duradouros: um apoio às estratégias nacionais pelo "método aberto
de coordenação"

EMPL
ENVI

COM (04) 304
final

Relatório da Comissão: qualidade da gasolina e do combustível para
motores de ignição por compressão utilizados no transporte
rodoviário na União Europeia: Primeiro relatório annual (2001 e
2002)

RETT
ENVI

COM (04) 310
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
compensação e liquidação na União Europeia - O rumo a seguir

ECON COM (04) 312
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a
aplicação do Título II do Regulamento (CE) nº 1760/2000 do
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um regime de
identificação e registo de bovinos e relativo à rotulagem da carne de
bovino e dos produtos à base de carne de bovino

AGRI
ENVI

COM (04) 316
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
actividades comunitárias em matéria de análise, investigação e
cooperação no domínio do emprego - Relatório final

EMPL COM (04) 323
final

 Livro Verde sobre as parcerias público-privadas e o direito
comunitário em matéria de contratos públicos e concessões

COM (04) 327
final

Livro Verde sobre a aproximação, o reconhecimento mútuo e a
execução das sanções penais na União Europeia

CONT
JURI
LIBE

COM (04) 334
final

Comunicação da Comissão ao Conselho: Seguimento do Livro
Branco "Um novo impulso à juventude europeia" Proposta de
objectivos comuns para uma maior compreensão e um maior
conhecimento da juventude, na sequência da Resolução do Conselho,
de 27 Junho de 2002, relativa ao quadro para a cooperação europeia
em matéria de juventude

FEMM
CULT

COM (04) 336
final

Comunicação da Comissão ao Conselho: seguimento do Livro
Branco "Um novo impulso à juventude europeia" - Proposta de
objectivos comuns no domínio das actividades de voluntariado dos
jovens, na sequência da Resolução do Conselho, de 27 Junho de
2002, relativa ao quadro para a cooperação europeia em matéria de
juventude

EMPL
FEMM
CULT

COM (04) 337
final

Relatório da Comissão com base no artigo 14º da Decisão-quadro do
Conselho, de 28 de Maio de 2001, relativa ao combate à fraude e à
contrafacção de meios de pagamento que não em numerário

CONT
ECON
LIBE

COM (04) 346
final

Relatório da Comissão sobre a aplicação em 2003 do Regulamento
(CE) nº 1049/2001 relativo ao acesso do público aos documentos do
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão

AFCO
LIBE

COM (04) 347
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão sobre a aplicação, no período de 1999-2000,
do Regulamento (CEE) n.º 3820/85 relativo à harmonização de
determinadas disposições em matéria social no domínio dos
transportes rodoviários (21.º Relatório da Comissão sobre a aplicação
das disposições em matéria social no domínio dos transportes
rodoviários)

EMPL
TRAN

COM (04) 360
final

Propostas reexaminadas
(Artigo 252º, alínea d) do Tratado CE)

Assunto Competência Doc.

Proposta alterada de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa às unidades de carregamento intermodais

ITRE
RETT

COM (04) 361
final
COD 030056

Proposta alterada de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece um programa comunitário plurianual destinado a
tornar os conteúdos digitais na Europa mais acessíveis, utilizáveis e
exploráveis

BUDG
CULT
JURI
ITRE

COM (04) 367
final
COD 040025
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

41/04

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

Bruxelas, 2 de Abril de 2004

A União Europeia congratula-se com as constatações e conclusões preliminares da Missão Internacional de
Observação de Eleições (MIOE) da OSCE/ODIHR às eleições legislativas na Geórgia, realizadas em
28 de Março de 2004, segundo as quais estas eleições evidenciaram notáveis progressos em relação a
eleições anteriores e foram conduzidas de um modo que aproximou a Geórgia dos padrões da OSCE e do
Conselho da Europa em matéria de eleições democráticas. A União Europeia congratula-se, nomeadamente,
com a constatação da MIOE de que se registaram melhorias no que respeita ao carácter secreto do sufrágio e
de que os meios de comunicação em geral desfrutaram de liberdade de expressão, excepto em Adjara.

A UE registou igualmente as preocupações da MIOE expressas no seu relatório preliminar, nomeadamente
no que se refere à total falta de empenho das autoridades de Adjara em garantir condições suficientes para a
realização de eleições verdadeiramente democráticas nesta região, bem como ao facto de a televisão pública
não ter feito uma cobertura equilibrada da campanha eleitoral e de continuar a não existir uma distinção clara
entre administração pública e estruturas político-partidárias. A UE espera que as autoridades georgianas vão
ao encontro das preocupações da MIOE e continuem a trabalhar de forma construtiva com a OSCE e o
Conselho da Europa no sentido do reforço da democratização.

A UE recorda a sua disponibilidade para ajudar a Geórgia a ultrapassar as suas dificuldades prementes
através de todo o leque de instrumentos e políticas de que dispõe a União Europeia. A UE apela a todas as
Partes para que assegurem de forma continuada uma situação de tranquilidade e para que realizem
progressos no que respeita aos importantes desafios que o país enfrenta em matéria de reformas económicas
e políticas.

O Representante Especial da UE para o Cáucaso Meridional, Embaixador Heikki Talvitie, esteve na Geórgia
durante o período eleitoral, e continua a manter o Conselho informado sobre a evolução da situação nesta
região, devendo visitar Adjara na quarta-feira, 31 de Março.

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 também a presente declaração.

_______________
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42/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a forma como decorreram as eleições presidenciais

de 21 de Março de 2004 em El Salvador
Bruxelas, 2 de Abril de 2004

A União Europeia congratula-se com o facto de as eleições presidenciais de 21 de Março de 2004 na
República de El Salvador terem decorrido em boas condições e apresenta as maiores felicitações a Antonio
Saca pela vitória alcançada.

O elevado índice de participação dos eleitores nestas eleições, que se desenrolaram num clima de liberdade e
de transparência, demonstrou a maturidade política da população salvadorenha e confirma o seu
empenhamento em favor da paz e da democracia.

A União Europeia continuará a dar o seu apoio ao aprofundamento da democracia em El Salvador e ao
desenvolvimento do país.

A República Checa, a Estónia, Chipre, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a
Eslováquia � países aderentes �, 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.

_______________

43/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições legislativas na Guiné-Bissau
Bruxelas, 7 de Abril de 2004

Por ocasião das eleições legislativas realizadas na Guiné-Bissau em 28 e 30 de Março, a União Europeia
deseja salientar a importância da conclusão do acto eleitoral nesse país, que constitui uma etapa fundamental
do processo de transição para a normalização das instituições democráticas e constitucionais do país. A
União Europeia, relativamente ao comunicado dos observadores internacionais emitido na noite
de 30 de Março, regista com agrado a serenidade e o civismo que caracterizaram o acto eleitoral. Os
problemas logísticos, que inclusivamente forçaram atrasos na abertura de algumas mesas de voto, em
especial em Bissau, foram superados, não se tendo registado actos de violência significativos. As eleições
decorreram de forma justa, livre e transparente. A União Europeia felicita o povo da Guiné-Bissau pela sua
forte participação no escrutínio eleitoral que acaba de ter lugar no país. A União Europeia insta todas as
partes interessadas a aceitar e respeitar os resultados eleitorais. A União Europeia reitera a sua
disponibilidade para ajudar a Guiné-Bissau no processo de normalização da sua situação económica e social
e reitera também o seu compromisso de ajudar o país no esforço de consolidação das suas instituições.
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A Chéquia, a Estónia, Chipre, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia
� 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 a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega  � países da EFTA membros do
Espaço Económico Europeu � subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________

44/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a situação na Costa do Marfim
Bruxelas, 8 de Abril de 2004

Reportando-se à Declaração da Presidência de 25/26 de Março últimos, a União Europeia:

1. Deplora vivamente os acontecimentos do dia 25 de Março e seguintes, que põem em causa o
processo de reconciliação na Costa do Marfim;

2. Dirige as suas sinceras condolências às famílias das vítimas dos acontecimentos do dia 25 de Março
e seguintes;

3. Manifesta a sua preocupação perante informações que dão conta de rusgas e outras violações graves
dos direitos humanos nos dias subsequentes;

4. Congratula-se com o anúncio feito pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos
Humanos sobre a constituição de uma comissão de inquérito internacional para apurar responsabilidades
sobre estes acontecimentos;

5. Apela ao Governo da República da Costa do Marfim para que tome todas as medidas necessárias
para restabelecer a confiança nas forças da ordem e garantir a segurança de todos os cidadãos nacionais e
estrangeiros, no pleno respeito dos direitos humanos;

6. Reitera a sua convicção de que a aplicação integral do Acordo de Linas-Marcoussis constitui a única
solução para a crise na Costa do Marfim;

7. Sublinha a importância do trabalho realizado pelo comité de acompanhamento no intuito de evitar,
antes de mais, estes acontecimentos e de posteriormente restabelecer a coexistência, favorecendo a aplicação
do referido acordo;

8. Exorta todas as partes signatárias do Acordo de Linas-Marcoussis a retomarem o diálogo político e a
sua participação no seio do Governo de Reconciliação Nacional;

9. Sublinha a importância de um rápido destacamento de forças de manutenção da paz das Nações
Unidas para a Costa do Marfim, tendo em vista apoiar a aplicação integral do Acordo de Linas-Marcoussis
por parte do Governo de Reconciliação Nacional até às eleições de Outubro de 2005;
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10. Apoia os esforços envidados desde há muito pelas Nações Unidas e pela Comunidade Económica
dos Estados da África Ocidental no sentido de ajudar as partes envolvidas a encontrarem uma solução para a
crise na Costa do Marfim.

A Chéquia, a Estónia, Chipre, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia
� 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.

_______________

45/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, por ocasião do 10.º aniversário do genocídio
no Ruanda

Bruxelas, 8 de Abril de 2004

NUNCA MAIS

A comemoração do 10.º aniversário do genocídio no Ruanda constitui um momento de reflexão e pesar para
toda a comunidade internacional. A União Europeia deseja prestar tributo aos que morreram e homenagear a
força e a coragem dos sobreviventes. A União Europeia saúda também os esforços e o êxito do povo ruandês
na reconstrução do seu país após os terríveis acontecimentos de 1994. Os progressos realizados no Ruanda
durante a última década e os esforços em curso no sentido da reconciliação nacional demonstram bem a força
moral do povo ruandês para garantir que "nunca mais" voltem a ocorrer tais atrocidades.

É evidente que a comunidade internacional cometeu erros trágicos, antes e durante o genocídio. A reacção da
comunidade internacional ao genocídio foi tardia e insuficiente. O desafio de nunca mais permitir a repetição
dos mesmos horrores está hoje no centro da política da União Europeia, que tem a ambição de evitar a
ocorrência de genocídios em qualquer parte do mundo, embora tenha também a humildade de saber que, por
mais que faça, a sua acção poderá não ser suficiente.
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A União Europeia considera animadores os esforços da ONU destinados a precaver e proteger o mundo
contra futuros genocídios e apoia as propostas do Secretário-Geral da ONU, feitas inicialmente a propósito
do Fórum Internacional de Estocolmo sobre Prevenção dos Genocídios, no sentido de a ONU vir a
desempenhar um papel mais activo na prevenção eficaz dos genocídios. Em especial, a UE congratula-se
com a decisão do Secretário-Geral da ONU de nomear um Conselheiro Especial em matéria de prevenção de
genocídios, que a UE apoiará e cujos conselhos e informações aproveitará integralmente. A própria União
Europeia está também a intensificar a sua acção tendente a prevenir os genocídios, através do seu programa
de prevenção de conflitos armados, do seu apoio ao Tribunal Pena Internacional, da sua cooperação para o
desenvolvimento, do seu empenhamento nos direitos humanos e ainda por outros meios. A UE tem também
trabalhado com afinco para tirar proveito da experiência gerada pelo genocídio de 1994, aumentando a sua
capacidade de reacção rápida a situações de crise. Foi por essa razão que, em cooperação com a ONU, a
União Europeia lançou a "Operação Artemis" em Ituri (RDC) no Verão passado, a qual pode ser considerada
o primeiro caso em que a União Europeia ajudou efectivamente a evitar a concretização de actos de
genocídio. A União Europeia continuará a desenvolver esforços para melhorar as suas capacidades em
matéria de alerta precoce e de prevenção de conflitos.

A União Europeia reitera o seu compromisso para com o povo do Ruanda e continuará a apoiar este país
enquanto ele se mantiver na via da reabilitação nacional. As lições do genocídio no Ruanda nunca deverão
ser esquecidas. Este facto continuará a inspirar e a motivar a União Europeia no trabalho que desenvolve,
tanto através dos seus próprios instrumentos como em conjunto com os seus parceiros internacionais, em
prol da melhoria da acção colectiva em matéria de prevenção de conflitos, alerta precoce e defesa dos
direitos humanos. As constantes violações dos direitos humanos e crises humanitárias em todo o mundo
exigem que nos concertemos para lhes prestar a atenção necessária.

A Chéquia, a Estónia, Chipre, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia
� 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.

_______________

46/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições intercalares de Zengeza (Zimbabué)

Bruxelas, 15 de Abril de 2004

Declaração da UE na sequência das eleições intercalares de Zengeza

A União Europeia condena os actos de violência, as intimidações e as irregularidades ocorridos antes e
durante as eleições intercalares que tiveram lugar em Zengeza em 27 e 28 de Março de 2004. Não se pode
considerar que o ambiente eleitoral tenha sido livre, isento nem seguro para os eleitores de Zengeza. São
motivo de especial preocupação os tiroteios de que resultaram um morto e vários feridos. Os incidentes
registados constituem um precedente inquietante para futuras eleições, incluindo as próximas eleições
intercalares de Lupane, em Maio de 2004, e as eleições legislativas agendadas para Março de 2005.
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A União Europeia exorta o Governo do Zimbabué a dar a todos os partidos políticos o mesmo grau de
liberdade eleitoral. A UE sublinha a importância de se instaurar um ambiente propício à realização de
eleições livres e imparciais, em conformidade com as normas internacionais, como as normas eleitorais para
a região da SADC, definidas pelo Fórum Parlamentar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC). A União Europeia insta todos os partidos políticos a absterem-se de quaisquer actos de violência e
de intimidação, antes, durante e depois das eleições, e as autoridades a impedirem a violência, as
intimidações e as irregularidades.

A Chéquia, a Estónia, Chipre, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia
� 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.

_______________

47/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação em Darfur (Sudão)

Bruxelas, 15 de Abril de 2004

A União Europeia congratula-se com a assinatura do acordo de cessar-fogo humanitário entre o Governo do
Sudão, por um lado, e o MLS/ALS e o MJE, por outro, e exorta todas as partes a observarem e respeitarem
escrupulosamente as disposições desse acordo.

A UE felicita a mediação chadiana pelos esforços envidados para promover a conclusão do acordo.

A UE saúda o compromisso, assumido por todas as partes, de autorizar sem restrições o acesso humanitário e
de facilitar a distribuição de assistência humanitária à região do grande Darfur.

Neste contexto, é essencial que o Governo do Sudão honre o seu compromisso de controlar as forças
armadas irregulares conhecidas pelo nome de Janjawid.

A Chéquia, a Estónia, Chipre, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia
- 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.

_______________
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48/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Posição Comum 2004/293/PESC do
Conselho, de 30 de Março de 2004, que renova as medidas de apoio ao exercício efectivo do mandato

do Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia (TPIJ)
Bruxelas, 15 de Abril de 2004

A Chéquia, a Estónia, Chipre, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia
� 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 � declaram que subscrevem os
objectivos da Posição Comum 2004/293/PESC do Conselho, de 30 de Março de 2004, que renova as
medidas de apoio ao exercício efectivo do mandato do Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia
(TPIJ). Mais declaram que assegurarão a conformidade das suas políticas nacionais com a referida posição
comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________

49/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as Eleições Legislativas na Indonésia

Bruxelas, 26 de Abril de 2004

A União Europeia acompanhou com grande interesse as eleições legislativas para diversos órgãos
representativos, realizadas na Indonésia em 5 de Abril último. As eleições foram das mais vastas alguma vez
organizadas no mundo, tendo a sua organização constituído uma tarefa logística monumental para a
Comissão Eleitoral Nacional (KPU), já que tiveram de ser preparados e distribuídos mais de 650 milhões de
boletins de voto e que a votação para quatro órgãos representativos decorreu em quase 600 mil secções de
voto.

Se bem que os resultados oficiais das eleições só sejam conhecidos daqui a algum tempo, a União Europeia
aproveita a oportunidade para congratular o povo e o Governo da Indonésia pela forma, em geral pacífica e
competitiva, como decorreu o processo pré�eleitoral e a votação, e espera que as próximas eleições
presidenciais possam ser conduzidas de forma igualmente positiva.

Estiveram no país mais de 200 observadores independentes da UE para acompanhar o processo eleitoral. A
União Europeia exprime o seu grande apreço pelo trabalho da Missão de Observação Eleitoral da UE,
chefiada por Glyn Ford, que fez uma apreciação global do processo eleitoral na Indonésia. Através do
esforço persistente da sua Missão de Observação Eleitoral, a União Europeia acompanhará também com
grande atenção as próximas eleições presidenciais.
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A União Europeia regista com grande satisfação que as eleições se realizaram num espírito positivo. De
modo geral, as eleições parecem ter sido um êxito, embora o período preparatório tenha sido assinalado por
deficiências e atrasos, especialmente na produção e distribuição dos boletins de voto, e se tivessem
verificado, no dia das eleições, alguns atrasos e adiamentos em regiões isoladas do país. O processo foi
conduzido de forma pacífica, se se exceptuarem alguns incidentes referidos em Aceh. Lamentavelmente, não
foi possível aos observadores desempenharem plenamente a sua missão em Aceh, razão pela qual é escassa a
informação sobre as eleições nesta província. A União Europeia manifesta a esperança de que os seus
observadores possam acompanhar integralmente o processo eleitoral durante as próximas eleições
presidenciais.

A Chéquia, a Estónia, Chipre, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia
- 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.

_______________

50/04

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
relativa ao veredicto do processo de Leyla Zana

Bruxelas, 22 de Abril de 2004

A União Europeia declara-se profundamente decepcionada com a decisão de 21 de Abril de 2004 do
Tribunal de Segurança do Estado de Ancara que confirmou a pena de prisão imposta em 1994 a Leyla Zana,
Hatip Dicle, Orhan Dogan e Selim Sadak. A reabertura do processo na sequência do julgamento do Tribunal
Europeu dos Direitos do Homem de Julho de 2001 tornou-se possível devido a importantes reformas
políticas adoptadas na Turquia nos últimos dois anos. A UE acompanhou de perto a reabertura do processo e,
embora respeitando plenamente o princípio da independência do aparelho judiciário, exprimiu repetidamente
junto das autoridades turcas as suas preocupações pela forma como o processo foi conduzido pelo Tribunal
de Segurança do Estado de Ancara. A UE lamenta que a condução do processo e o seu resultado estejam em
clara divergência com o processo de reforma a que se comprometeu o Governo da Turquia e que é decisivo
para o desenvolvimento de relações mais estreitas entre a UE e a Turquia.
Os países aderentes, Chipre, a Chéquia, a Eslováquia, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a
Lituânia, Malta e a Polónia, subscrevem esta declaração.

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS84

Boletim 20.07.2004 - PT - PE 344.004

51/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os dez anos de democracia na África do Sul

Bruxelas, 27 de Abril de 2004

A União Europeia apresenta as mais vivas felicitações e os melhores votos ao Governo e ao povo da África
do Sul por ocasião do décimo aniversário da conquista da democracia.

A União Europeia reconhece que a África do Sul alcançou um feito notável ao instaurar uma democracia
sólida e eficiente num contexto pós-apartheid. Constata igualmente que, perante o legado desse mal absoluto
que era o regime do apartheid, a África do Sul realizou importantes progressos em termos de reformas
económicas, sociais e constitucionais.

A África do Sul tem desempenhado um papel activo na cena internacional, especialmente no continente
africano, através dos seus constantes esforços no sentido de trazer a paz a regiões conturbadas e do seu apoio
à revitalização económica de África.

A União Europeia congratula-se com a perspectiva de colaborar estreitamente com a África do Sul no
aprofundamento das relações a nível bilateral e nas instâncias internacionais.

A Chéquia, a Estónia, Chipre, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia
- 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.

_______________

52/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a aplicação de medidas específicas de
combate ao terrorismo

Bruxelas, 30 de Abril de 2004

A Chéquia, a Estónia, Chipre, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia
� países aderentes �, a Bulgária, a Roménia e a Turquia � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia, a Croácia e a Sérvia e Montenegro � países do Processo de Estabilização e de
Associação e potenciais candidatos � e a Islândia, o Listenstaine e a Noruega  � países da EFTA membros do
Espaço Económico Europeu � declaram que subscrevem os objectivos da Posição comum 2004/309/PESC,
de 2 de Abril de 2004, que actualiza a Posição Comum 2001/931/PESC relativa à aplicação de medidas
específicas de combate ao terrorismo e que revoga a Posição Comum 2003/906/PESC. Mais declaram que
assegurarão a conformidade das suas políticas nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS 85

Boletim 20.07.2004 - PT - PE 344.004

53/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Posição Comum 2004/423/PESC do Conselho

relativa à renovação das medidas restritivas contra a Birmânia/Mianmar
Bruxelas, 30 de Abril 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 e Herzegovina, a Croácia e a Sérvia e Montenegro � países do
Processo de Estabilização e 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 2004/423/PESC do Conselho relativa à renovação das medidas restritivas contra a
Birmânia/Mianmar, definida em 26 de Abril de 2004 pelo Conselho da União Europeia com base no
artigo 15.º do Tratado da União Europeia. Mais declaram que assegurarão a conformidade das suas políticas
nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________

54/04

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

Bruxelas, 30 de Abril de 2004

A União Europeia saúda o congresso do PALIPEHUTU-FNL que se realizou em Kigoma, na Tanzânia, em
18-21 de Abril de 2004, como um sinal de esperança para uma paz que inclua todas as partes no Burundi,
especialmente o anúncio feito pela FNL de "cessação imediata das hostilidades contra as forças
governamentais" e a sua determinação em negociar um cessar-fogo com o Governo transitório. No entanto, a
UE lamenta que os combates tenham recomeçado em Burima, na província de "Bujumbura Rurale". Para que
o cessar-fogo seja efectivo, é necessário o empenho de todas as forças em presença. A UE insta as tropas
governamentais e a FNL a porem termo a todos os ataques, a empenharem-se claramente num cessar-fogo e
a estabelecerem sem demora as regras para a sua imediata aplicação. A União Europeia reitera também o seu
apelo à FNL no sentido de renunciar à via das armas e de se empenhar totalmente no processo de paz. Não
há alternativa às negociações. A UE espera que as partes se empenhem em pôr fim ao sofrimento da
população do Burundi e reafirma a sua vontade de colaborar numa solução pacífica para o conflito do
Burundi.



INFORMAÇÕES GERAIS86

Boletim 20.07.2004 - PT - PE 344.004

A Chéquia, a Estónia, Chipre, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia
� 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 Listenstaine e a Noruega  � países
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu �subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________

55/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as dificuldades levantadas
pelas autoridades bielorussas às celebrações do alargamento em Minsk

Bruxelas, 4 de Maio de 2004

Os Chefes de Missão da UE em Minsk haviam planeado celebrar em 30 de Abril a adesão à União
Europeia dos seis novos Estados-Membros representados em Minsk. O programa das celebrações
do alargamento incluía uma gala aberta ao público em que se exibiriam jovens artistas de circo
europeus e que abriria com a transmissão em ecrã de uma mensagem do Presidente da Comissão,
Romano Prodi. À última hora, a gala teve contudo de ser anulada porque as autoridades bielorussas
não deram as licenças administrativas necessárias para a sua realização.

A União Europeia lamenta que as únicas celebrações que em princípio se realizarão a 1 de Maio
tenham de ficar limitadas aos espaços confinados das embaixadas e não possam, pois, contar com a
participação da população bielorussa em geral. Não compreende por que razão as licenças não
foram concedidas e interroga-se quanto à coerência dessa recusa com a reafirmação, pela mais alta
autoridade do Estado, da vontade da Bielo-Rússia "de manter com a União Europeia, não só boas
relações, mas sim muito boas relações" (alocução de 14 de Abril de 2004 perante os deputados do
Parlamento bielorusso).

A Bulgária, a Roménia e a Turquia � países candidatos �, a Albânia, a Bósnia e Herzegovina, a
Croácia e a Sérvia e Montenegro � países do Processo de Estabilização e de Associação e potenciais
candidatos � subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________
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56/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os acontecimentos dos últimos dias na fronteira entre a República Democrática do Congo e a

República do Ruanda
Bruxelas, 10 de Maio de 2004

A UE expressa a sua viva preocupação com as recentes informações que dão conta de um ataque que terá
sido perpetrado pelas Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda (FDLR) em território ruandês e de
uma acção das tropas ruandesas que terá ocorrido no território da República Democrática do Congo.

A UE faz questão de recordar que qualquer presença de tropas estrangeiras, de onde quer que provenham, em
território da RDC constitui uma violação do direito internacional e um atentado à soberania e à integridade
territorial da República Democrática do Congo. A UE considera urgente que a MONUC intervenha
activamente para se opor a qualquer acção de infiltração da parte das FDLR em território ruandês, a fim de
assegurar uma verdadeira estabilidade no Leste da RDC.

A UE denuncia com a mesma energia as limitações impostas à livre circulação dos soldados da Missão das
Nações Unidas no Congo (MONUC) através do território congolês, que os impedem de desempenhar
devidamente a sua missão.

A potencial gravidade da situação no Leste da RDC leva a UE a apelar aos Governos congolês e ruandês
para que se concertem directamente, de modo a evitar que a tensão aumente, e redobrem de esforços para
melhorar as relações entre os dois países.

A UE lança novo apelo às mais altas autoridades, tanto de Kigali como de Kinshasa, para que respeitem
escrupulosamente o espírito da Declaração de Boa Vizinhança que subscreveram em 25 de Setembro
de 2003 e o Acordo de Pretória de 30 de Julho de 2002, bem como os compromissos assumidos por ambas
na reunião de Pretória de 27 de Novembro de 2003.

A UE é particularmente favorável a que os dois países instituam um mecanismo bilateral de verificação da
zona raiana com o apoio da MONUC. Neste contexto, o desarmamento e a desmobilização das ex-Forças
Armadas ruandesas e dos combatentes Interahamwe são fundamentais para resolver o conflito na região.

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.

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS88

Boletim 20.07.2004 - PT - PE 344.004

57/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a República Autónoma Georgiana da Adjária

Bruxelas, 4 de Maio de 2004

A União Europeia está seriamente preocupada com os últimos acontecimentos na República Autónoma
Georgiana da Adjária. A destruição � no domingo, 2 de Maio � de duas pontes que ligavam a Adjária ao
resto da Geórgia, por iniciativa das autoridades da Adjária, constitui um acto francamente negativo. Há que
evitar uma nova escalada da tensão entre Tbilissi e Batumi.

A União Europeia apela à República Autónoma da Adjária e ao Governo da Geórgia para que recorram
exclusivamente a meios pacíficos para a resolução das questões pendentes. As ameaças ou actos de violência
são inaceitáveis e têm de ser evitados.

A União Europeia reitera o seu pleno apoio à integridade territorial da Geórgia. A União Europeia reafirma
igualmente a necessidade de as relações entre a República Autónoma da Adjária e o resto da Geórgia se
desenvolverem no âmbito da Constituição georgiana, que reconhece a autonomia da Adjária. A União
Europeia congratula-se com o facto de o Governo da Geórgia ter declarado inviolável o estatuto da Adjária.
Neste contexto, haverá que adoptar a breve trecho uma Lei sobre o Estatuto da República Autónoma da
Adjária, tal como previsto no n.º 3 do artigo 3.º da Constituição da Geórgia.

A União Europeia está preocupada com as consequências sociais do bloqueio de facto da Adjária, e apela a
Batumi para que restabeleça todas as ligações entre a Adjária e o resto da Geórgia pelos meios de transporte.

A União Europeia continua a acompanhar de perto a situação.

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.

_______________
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58/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
relativa à República Autónoma Georgiana da Adjária

Bruxelas, 6 de Maio de 2004

A União Europeia congratula-se com a evolução positiva da situação na Adjária e com a forma pacífica
como se processou.

O restabelecimento da autoridade do Governo da Geórgia na República Autónoma da Adjária assinala um
passo importante na ampliação do Estado de direito e do respeito dos direitos humanos em toda a Geórgia.

A União Europeia espera agora que se realizem eleições democráticas para o Conselho Supremo da Adjária
segundo um calendário apropriado.

A União Europeia reitera o seu apoio à integridade territorial da Geórgia e congratula-se com a  confirmação,
por parte do Governo da Geórgia, do respeito pelo estatuto autonómico da Adjária no interior da Geórgia.

A União Europeia saúda o papel construtivo desempenhado pela Federação Russa ao contribuir para a
resolução pacífica da situação relativa à Adjária.

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

_______________

59/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os recentes acontecimentos na Nigéria

Bruxelas, 17 de Maio de 2004

A Presidência, em nome da União Europeia, manifesta a sua profunda preocupação e consternação com os
repetidos incidentes de morte e destruição que têm ocorrido na Nigéria. A União Europeia gostaria de
manifestar a sua total repulsa pelo recente surto de violência na cidade de Yelwa no estado do Plateau, na
Nigéria central, e por aquele que se lhe seguiu na cidade de Kano. A União Europeia expressa a sua profunda
solidariedade para com o Governo da Nigéria e as famílias das vítimas destes acontecimentos dramáticos.

A União Europeia regista a rapidez da reacção do Governo da Nigéria, que enviou mais forças de segurança
para as áreas implicadas e impôs o recolher obrigatório com o objectivo de pôr cobro a este ciclo dramático
de violência. A União Europeia apela à contenção de ambas as comunidades e chama a atenção para a
necessidade de se evitar todo e qualquer acto de retaliação ou de provocação, que só poderia resultar em
novo derramamento de sangue e perda de vidas humanas.
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A União Europeia congratula-se com a iniciativa tomada pelo Governo Nigeriano no sentido de restabelecer
a paz nas áreas em causa. Todas as intervenções se devem pautar pelo pleno respeito dos direitos humanos e
do Estado de direito.

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.

_______________

60/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a adopção, pela Assembleia
Parlamentar do Conselho da Europa, em 28 de Abril de 2004, da resolução e das recomendações do

Relatório Pourgourides sobre pessoas desaparecidas na Bielorrússia
Bruxelas, 14 de Maio de 2004

A União Europeia regista que a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa adoptou, em 28 de Abril
de 2004, a resolução e as recomendações do Relatório sobre pessoas desaparecidas na Bielorrússia. A União
Europeia está seriamente preocupada com as conclusões do relatório, que levanta questões de enorme
preocupação quanto à situação dos direitos humanos e ao Estado de direito na Bielorrússia.

A União Europeia nota que o relatório assinala o envolvimento de altos responsáveis do Estado em
desaparecimentos motivados por razões políticas. O relatório conclui que os desaparecimentos não foram
investigados de forma cabal e que foram tomadas medidas ao mais alto nível para os encobrir.

A União Europeia associa-se ao pedido formulado pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa de
que as autoridades competentes bielorrussas lancem uma investigação verdadeiramente independente dos
desaparecimentos. Tal investigação deve, nomeadamente, analisar a conduta do Procurador-Geral, do
Ministro do Desporto e Turismo, e de outras figuras citadas no Relatório Pourgourides. A União Europeia
apela a que a investigação seja conduzida por uma entidade independente. Enquanto se aguarda essa
investigação, a União Europeia interroga-se quanto à legitimidade da permanência das pessoas citadas nos
cargos de responsabilidade que actualmente ocupam.

Atendendo à gravidade das conclusões do Relatório Pourgourides e ao tempo que já decorreu, a União
Europeia considera que as conclusões do relatório independente devem ser publicadas o mais rapidamente
possível. Caso se considere que existe matéria para procedimento criminal, este deverá ser imediatamente
instaurado.

A União Europeia continuará atenta a esta questão e acompanhará as acções que o Governo da Bielorrússia
venha a desenvolver. A União analisará as recomendações da Assembleia Parlamentar de forma mais
aprofundada, no contexto da sua constante preocupação com a situação dos direitos humanos na Bielorrússia.
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A União Europeia toma igualmente nota de que a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa adoptou a
Resolução e as Recomendações do relatório sobre a perseguição movida à imprensa na Bielorrússia. A União
Europeia continua extremamente preocupada com a situação da imprensa na Bielorrússia e apela ao Governo
deste país para que actue em conformidade com as recomendações constantes do relatório.

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.

_______________

61/04

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

Bruxelas, 13 de Maio de 2004

A União Europeia congratula-se com o bom desenrolar das eleições no Panamá, em 2 de Maio de 2004, e
dirige as suas sinceras felicitações ao Presidente eleito, Martín Torrijos Espino.

A elevada taxa de participação no escrutínio, que decorreu de forma livre e justa, vem confirmar a solidez e a
maturidade da democracia panamiana.

A UE continuará a apoiar o desenvolvimento económico do Panamá e congratula-se com a perspectiva de
estreitas os seus laços com este país, em especial no contexto da cooperação regional da UE com a América
Central.

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

_______________
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62/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os direitos humanos em Cuba

Bruxelas, 13 de Maio de 2004

A União Europeia está seriamente preocupada com o recente julgamento e condenação de mais um grupo
de 13 activistas dos direitos humanos e jornalistas cubanos, todos eles detidos quando exerciam
pacificamente o seu direito à liberdade de expressão, de opinião, de associação e de reunião, princípios que a
UE defende com firmeza.

A UE condena veementemente o modo como foram conduzidos os julgamentos, que não cumpriram, uma
vez mais, os padrões internacionais de um processo equitativo. A UE lamenta também a severidade
desproporcionada das sentenças proferidas contra os dissidentes, nomeadamente penas de prisão até sete
anos para nove dos activistas e prisão domiciliária para os outros quatro.

A UE recorda a resolução sobre a situação dos direitos humanos em Cuba adoptada pela Comissão das
Nações Unidas para os Direitos Humanos em 15 de Abril de 2004, que "deplora os acontecimentos ocorridos
no ano passado em Cuba, que implicaram veredictos contra determinados dissidentes políticos e jornalistas",
numa referência ao julgamento e condenação de 75 dissidentes em Março e Abril de 2003. A UE apela às
autoridades cubanas para que libertem sem demora todos os presos de consciência e presos políticos,
associando-se à Comissão para os Direitos Humanos no sentido de exortar as autoridades cubanas a
cooperarem com o Representante Pessoal do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Uma vez que continua a haver notícias inquietantes, segundo as quais alguns dissidentes foram vítimas de
maus tratos e se encontram doentes, a UE insta mais uma vez as autoridades cubanas a observarem os
padrões internacionais em matéria de direitos humanos e as normas relativas ao tratamento dos detidos.

A UE continuará a acompanhar as violações flagrantes dos direitos civis e políticos fundamentais cometidas
pelas autoridades cubanas � que afectam negativamente as relações e a cooperação entre a UE e Cuba � e
terá em conta essas violações quando reavaliar a sua posição comum sobre Cuba, em Junho de 2004.

A UE transmitiu directamente às autoridades cubanas as sérias preocupações acima expostas.

A Bulgária e a Roménia � 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.

_______________
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63/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
em apoio da reunião ministerial da IGAD e da SNRC

Bruxelas, 18 de Maio de 2004

A União Europeia congratula-se com os resultados da reunião ministerial da IGAD realizada em Nairobi, em
6/7 de Maio, que:

1) contou com a presença de todos os ministros da IGAD implicados no processo de paz na Somália e em
que foi possível testemunhar a existência de uma posição comum sobre a futura evolução da
Conferência de Reconciliação Nacional da Somália;

2) reiterou a importância crucial que assume a inclusividade e a apropriação somali.

A União Europeia espera que o rumo tomado pela IGAD seja reforçado na sua próxima reunião ministerial e
manifesta a sua esperança de que um quadro político adequado, incluindo um acordo de partilha do poder
que se reflicta num roteiro amplamente aceite, conduza a um encerramento frutuoso da cimeira num prazo
pré-estabelecido.

Conforme já foi anteriormente afirmado pelo Conselho (Assuntos Gerais e Relações Externas) em Julho
de 2002, a UE apoiará técnica e financeiramente qualquer governo daí resultante que não exclua nenhuma
das partes e que goze de uma ampla base de apoio, bem como os governos regionais existentes ou que
venham a surgir, do que só poderão resultar benefícios para o povo somali.

A União Europeia apela a todos os líderes da Somália e a todas as forças somalis envolvidas para que
aceitem o desafio de um processo que atingiu uma fase decisiva e tomem parte nas consultas da IGAD com
um verdadeiro espírito de compromisso, dando provas da maior contenção e pondo fim às hostilidades no
terreno. A UE regista o compromisso dos ministros dos Negócios Estrangeiros da IGAD de utilizarem a sua
influência para convencer os líderes somalis ausentes a regressarem a Nairobi e apela a uns e a outros para
que contribuam para facilitar a deslocação a Nairobi dos líderes tradicionais. A UE reitera ainda a
responsabilidade de todos os Estados observarem escrupulosamente o embargo às armas decretado pelas
Nações Unidas e apoia os esforços que estão a ser desenvolvidos pela ONU para lhe dar novo impulso. A UE
toma nota da reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Somália, agendada para 25 de Maio.

A União Europeia está pronta a dar o seu apoio para que a Conferência de Reconciliação Nacional da
Somália fique concluída em breve e seja coroada de êxito, e a promover uma governação eficaz do país.

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.

_______________
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64/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
por ocasião do lançamento do Conselho de Paz e Segurança da União Africana,

Adis Abeba, 25 de Maio de 2004
Bruxelas, 25 de Maio de 2004

A União Europeia saúda a União Africana nesta ocasião histórica do lançamento solene do Conselho de Paz
e Segurança, ocorrido em Adis Abeba no Dia de África, 25 de Maio de 2004. A União Europeia congratula-
-se vivamente com a criação desta nova instituição, que foi concebida na perspectiva de dotar a União
Africana de um mecanismo mais potente e proactivo para lidar com as questões de paz e segurança em
África. A UE felicita igualmente a República Federal da Nigéria por ter assumido a Presidência do Conselho
de Paz e Segurança.

Têm sido impressionantes os grandes progressos realizados por África na abordagem dos conflitos no
continente e no desenvolvimento da capacidade institucional necessária para a prevenção e a resolução de
conflitos. A criação do Conselho de Paz e Segurança é um aspecto fulcral desta resposta, demonstrando que
a África está determinada a assumir o principal papel no reforço do seu próprio trabalho de prevenção e
gestão de conflitos. A União Europeia está igualmente determinada a colaborar com África, apoiando este
importante desenvolvimento institucional e contribuindo para a criação de capacidades africanas para a
abordagem de conflitos e respectiva resolução, inclusivamente através da projecção de missões africanas de
manutenção da paz.

O Mecanismo de Apoio à Paz em África, proposto pela UE, que hoje se torna operacional, representará um
contexto propício ao desenvolvimento e ao reforço da já intensa cooperação prática entre a União Europeia e
a África na tarefa fundamental da prevenção e da resposta aos conflitos no continente.

Ao dar início aos seus trabalhos, o Conselho de Paz e Segurança vê-se confrontado com avultadas
responsabilidades. A União Europeia está convicta de que a instituição poderá responder eficazmente a tais
desafios. Ao assumirem formalmente as suas responsabilidades, o Conselho de Paz e Segurança e os
respectivos membros podem contar com os melhores votos de todos quantos se preocupam com o futuro de
África.

A Bulgária, a Roménia e a Turquia � países candidatos �, 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.

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS 95

Boletim 20.07.2004 - PT - PE 344.004

65/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação em Darfur (Oeste do Sudão)

Bruxelas, 26 de Maio de 2004

A União Europeia saúda a decisão tomada pelo Governo do Sudão no sentido de levantar as restrições
impostas aos trabalhadores das agências humanitárias que se deslocam a Darfur. A UE espera que as
autoridades sudanesas implementem rapidamente esta decisão e que as agências humanitárias beneficiem, a
todos os níveis, de um acesso sem restrições a Darfur.

A União Europeia está profundamente preocupada com o recente relatório do Alto Comissário da ONU para
os Direitos Humanos em exercício, relativo à situação em matéria de direitos humanos na região de Darfur.
A União Europeia apela ao Governo do Sudão para que condene publicamente as acções das milícias
Janjaweed em Darfur e imponha ordem às milícias. Cabe ao Governo do Sudão proteger efectivamente as
populações locais e os deslocados internos contra os graves abusos cometidos por grupos armados. A UE
congratula-se com o facto de o Governo do Sudão ter criado uma Comissão de Inquérito que vai investigar
os casos de violações dos direitos humanos cometidas por grupos armados em Darfur, e espera que sejam
rapidamente tomadas medidas na sequência das conclusões da referida Comissão.

A União Europeia louva a actividade desenvolvida pelo Gabinete de Coordenação dos Assuntos
Humanitários da ONU (OCHA) no sentido de chamar a atenção para a crise humanitária em Darfur e declara
que é sua firme intenção colaborar com a ONU no combate à subnutrição, à doença e à ameaça da fome na
região de Darfur. A UE saúda a decisão do OCHA de convocar uma reunião de doadores para 3 de Junho,
em Genebra, reunião essa na qual participará plenamente.

A UE exprime o seu total apoio aos trabalhos empreendidos pela União Africana no sentido de criar uma
comissão de cessar-fogo e um mecanismo de vigilância para a região de Darfur. Insta com veemência todas
as partes a colaborarem plenamente com a UA e a participarem nas reuniões de coordenação previstas.

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.

_______________
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66/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
perante os recentes distúrbios graves no estado nigeriano do Plateau e a suspensão do Governador e

da Assembleia Estadual pelo Presidente Obasanjo
Bruxelas, 28 de Maio de 2004

A União Europeia toma nota da declaração de estado de emergência e da suspensão do Governador, do Vice-
Governador e da Assembleia Estadual do estado do Plateau pelo Presidente da República Federal em 18 de
Maio de 2004. A UE reitera a sua condenação da violência recentemente registada nesse estado e noutras
partes da Nigéria e exprime o seu mais profundo pesar às vítimas e suas famílias, esperando que as medidas
excepcionais recentemente tomadas levem à melhoria da situação em termos de segurança e tragam paz às
áreas afectadas do estado do Plateau e a todo o país.

Nesta hora difícil, a União Europeia salienta a necessidade de se defender a democracia e o primado do
direito e de evitar quaisquer declarações ou actos susceptíveis de, ainda que inadvertidamente, agravar a
tensão. A UE regista com agrado a sessão de informação dispensada ao Corpo Diplomático em 19 de Maio
por S. Ex.ª o Ministro dos Negócios Estrangeiros. A União continuará a acompanhar o evoluir da situação.

Entretanto, aconselham-se os cidadãos da UE que tencionem viajar para as áreas afectadas pela violência a
consultarem previamente o respectivo consulado nas suas capitais ou as suas embaixadas na Nigéria.

A Bulgária, a Roménia e a Turquia � países candidatos �, a Antiga República Jugoslava da Macedónia, 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.

_______________
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67/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Fase III da Conferência de Reconciliação para a Somália

Bruxelas, 3 de Junho de 2004

A União Europeia congratula-se com os resultados da reunião ministerial da IGAD, realizada em 21
e 22 de Maio em Nairobi, que lançou oficialmente a terceira fase da Conferência de Reconciliação para a
Somália. A União saúda o empenho dos Estados-membros da IGAD em adoptar uma abordagem comum
baseada num consenso político.

A União Europeia sublinha a importância dos principais resultados da reunião e convida todas as partes
interessadas a prosseguirem o seu empenho:

1) dando mostras da sua vontade de fazer avançar a terceira fase do processo;
2) reafirmando a importância fundamental da apropriação do processo pelo povo somali e do consenso

entre todos os clans somalis sobre os princípios e orientações para a terceira e última fase da
Conferência. É agora realmente possível um enquadramento político apropriado, que inclua todos os
dirigentes e forças relevantes da Somália;

3) chegando a acordo sobre um calendário para o resto da Conferência e sobre uma lista de deputados até à
próxima reunião ministerial da IGAD de 21 de Junho. O calendário e a lista deverão ser definitivos e
não se poderá permitir que os dirigentes ausentes entravem o processo.

A União Europeia dispõe-se a continuar a apoiar a Conferência de Reconciliação Nacional para a Somália
nos seus esforços para alcançar rapidamente uma conclusão positiva.

A Bulgária, a Roménia e a Turquia �, 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.

________________
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68/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, que regista com agrado a decisão do
Conselho de Segurança da ONU de 21 de Maio de 2004 de instaurar uma missão de manutenção da

paz da ONU no Burundi (ONUB) e renova o apelo da União a que se intensifiquem esforços para
assegurar a conclusão, com êxito, do processo de transição no Burundi

Bruxelas, 3 de Junho de 2004

A União Europeia acolhe com agrado a resolução n.º 1545 do Conselho de Segurança da ONU
de 21 de Maio de 2004 e a sua decisão de posicionar uma operação de manutenção da paz no Burundi
(ONUB) em apoio aos esforços do povo burundi para restaurar uma paz duradoira e conseguir a
reconciliação nacional prevista nos termos do Acordo de Paz de Arusha.
A União Europeia faz votos para que a missão cumpra com êxito o seu mandato e garante à ONU o seu
apoio a esta operação, que reforça as perspectivas de paz e estabilidade na região dos Grandes Lagos em
geral e no Burundi em particular. Aproveita a ocasião para exprimir o seu sincero apreço pelos esforços
envidados pelos Governos da África do Sul, de Moçambique e da Etiópia, bem como pela União Africana
através do AMIB, para garantir a paz e a estabilidade durante os últimos meses da transição e na preparação
para esta nova fase do processo de paz do Burundi.
A União Europeia aproveita esta ocasião para saudar os esforços já desenvolvidos por tanta gente no Burundi
para que a transição resulte e insta todas as partes no processo de paz do Burundi a prosseguirem a dinâmica
do Acordo de Paz de Arusha, a respeitarem todos os acordos subsequentes, a implementarem as reformas
necessárias, especialmente no sector da segurança, e a prepararem-se para as eleições num espírito de
serenidade e de mútuo respeito.
A União Europeia apoia firmemente o apelo da ONU a todas as partes para que observem um imediato
cessar-fogo e uma vez mais endereça ao Palipehutu-FNL um apelo urgente a que aproveite esta oportunidade
de paz para pôr termo à oposição armada e juntar-se às outras partes num acordo negociado.
A União Europeia exorta a Iniciativa Regional, em especial os Governos do Uganda, da Tanzânia e da África
do Sul, a prosseguirem os seus esforços para apoiar a transição no Burundi e para pôr termo ao conflito em
prol de um cessar-fogo total e de um acordo de paz abrangente.
A União Europeia e os seus Estados-Membros voltam a asseverar a todas as partes no processo de paz que
continuarão a estar atentos e reiteram o seu apoio nos desafios que se deparam ao Burundi nos meses
vindouros, em particular no tocante à reforma do sector da segurança, ao DDR e ao processo eleitoral.
Reiteram além disso os compromissos, assumidos no Fórum de Parceiros de Bruxelas em Janeiro de 2004,
de acompanhar o Burundi no seu projecto de reconstrução e desenvolvimento económico e social.
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.

_______________
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69/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições parciais de Lupane (Zimbabué)

Bruxelas, 3 de Junho de 2004

A União Europeia condena as intimidações e irregularidades ocorridas antes e durante as eleições parciais
que tiveram lugar em Lupane em 15 e 16 de Maio de 2004 e que, aliadas à persistência das restrições à
liberdade de associação e à igualdade de acesso aos meios de comunicação social, significam que tais
eleições não podem ser consideradas livres, nem justas.

Os actos de intimidação dos eleitores e de sabotagem da campanha perpetrados por antigos combatentes e
por jovens, o registo dos eleitores nas assembleias eleitorais feito por líderes tradicionais, a utilização do
aparelho de Estado em benefício do partido no poder e a falta de acesso da oposição aos cadernos eleitorais,
alterados poucos dias antes das eleições, constituem meras ilustrações de um clima eleitoral inaceitável.

A União Europeia exorta o Governo do Zimbabué a dar a todos os partidos o mesmo grau de liberdade
política e sublinha a importância de se instaurar um ambiente propício à realização de eleições livres e justas
� nomeadamente através da criação de uma comissão eleitoral independente, de igualdade de acesso aos
meios de comunicação social e de iguais possibilidades de realização de reuniões políticas � em
conformidade com as normas e padrões eleitorais definidos para a região da SADC pelo Fórum Parlamentar
da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

A União Europeia exorta todos os partidos políticos a que se abstenham de cometer quaisquer actos de
violência e de intimidação antes, durante e depois das eleições e insta as autoridades a impedirem a
violência, as intimidações e as irregularidades.

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.

_______________
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70/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
para saudar a assinatura, em Naivasha, dos três últimos protocolos conducentes a um

acordo-quadro de paz no Sudão
Bruxelas, 4 de Junho de 2004

A União Europeia congratula-se com a assinatura dos três protocolos pelo Governo do Sudão e pelo
Movimento de Libertação do Povo do Sudão, que teve lugar em Naivasha, Quénia, em 27 de Maio de 2004.
A assinatura destes protocolos representa um passo importante na via de uma paz duradoura no Sul do
Sudão, devendo ambas as partes ser felicitadas pelo empenho no processo de paz que manifestaram em
Naivasha. Os esforços envidados pelos facilitadores da IGAD, especialmente pelo mediador principal,
General Lazaro Sumbeiyo, e pelo Quénia, que acolheu as conversações de paz nos últimos dois anos, foram
determinantes para a consecução deste resultado.

A União Europeia insta ambas as partes a manterem esta dinâmica conducente à paz e a iniciarem de
imediato um debate sobre um acordo de paz global para o Sudão. A UE está disposta a apoiar o
desenvolvimento e a concretização de um futuro justo e pacífico para todo o Sudão.

A UE reitera a sua preocupação com a crise humanitária que assola Darfur e apela ao Governo do Sudão,
bem como a todas as partes em presença, para que mostrem igual determinação em levar a paz e a
estabilidade àquela região.

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.

_______________
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71/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação em Bukavu, República Democrática do Congo

Bruxelas, 4 de Junho de 2004

1. A UE condena energicamente os confrontos desencadeados nos últimos dias em Bukavu, por
rebeldes armados que se opõem às Forças Armadas da República Democrática do Congo. A UE condena
igualmente a morte de vários civis inocentes, bem como as violações dos direitos humanos associadas à
violência em Bukavu.

2. Esta insurreição constitui uma ameaça à integridade territorial da RDC, impede o restabelecimento
dos poderes do Estado nas regiões orientais e, consequentemente, compromete seriamente o avanço do
processo de transição. A UE apela a todas as partes que integram o governo provisório para que trabalhem
em conjunto na resolução desta crise.

3. A UE apela à cessação imediata de todas as hostilidades, a que seja garantida a segurança da
população civil e a que seja restabelecida a ordem e o Estado de direito no Kivu Sul. A UE insta as forças
rebeldes a deporem as armas e a abandonarem a cidade de Bukavu. A UE apoia com firmeza as medidas que
estão legitimamente a ser tomadas pelo governo provisório para negociar uma solução pacífica para a crise
no Kivu Sul.

4. A UE recorda as diversas declarações e acordos assinados nos últimos dois anos pelos países da
região, pelos quais se comprometeram a normalizar as suas relações e a observar os princípios da não
ingerência e do respeito pela soberania e pela integridade territorial dos seus vizinhos. A UE recorda os
termos da Resolução 1493 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de 28 de Julho de 2003,
nomeadamente as referências à segurança mútua na região dos Grandes Lagos. Neste contexto, a UE
condena categoricamente todo e qualquer fornecimento de armas ou de equipamento aos rebeldes armados,
bem como toda e qualquer ingerência estrangeira na RDC. Todos os países da região dos Grandes Lagos
devem redobrar esforços para melhorar as suas relações bilaterais. A RDC, o Ruanda e o Uganda devem, em
particular, cooperar com determinação no sentido de reduzir a tensão no leste da RDC.

5. A UE exorta todas as partes em presença na RDC a cooperarem com a MONUC no sentido de
facilitar o cumprimento dos seus objectivos de apoio à transição e ao processo de desarmamento e de
desmobilização. Todas as partes e todos os dirigentes políticos da RDC devem dar mostras de contenção e de
espírito de cooperação, para que se resolva o mais depressa possível a grave situação criada pelos
acontecimentos de Bukavu.

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.

_______________
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72/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a perda de vidas humanas na prisão de
San Pedro Sula, nas Honduras

Bruxelas, 4 de Junho de 2004

A União Europeia apresenta ao povo hondurenho as suas condolências pela tragédia ocorrida, em 17 de Maio
de 2004, na Prisão Central da cidade de San Pedro Sula, que ocasionou a perda de numerosas vidas humanas.

A União Europeia congratula-se com o facto de o Governo das Honduras ter anunciado que tenciona
proceder a uma investigação dos acontecimentos, esperando que esta seja exaustiva, transparente e
independente.

A União Europeia fica a aguardar os resultados do inquérito e os da investigação de um incidente semelhante
ocorrido na Prisão de La Ceiba no passado mês de Abril.

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.

_______________

73/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições presidenciais na República Dominicana

Bruxelas, 4 de Junho de 2004

A União Europeia congratula-se com o facto de as eleições presidenciais de 16 de Maio de 2004 se terem
desenrolado num clima de equidade e transparência, reforçando assim a democracia na República
Dominicana.

A União Europeia felicita o Presidente eleito, Leonel Fernandez, pela sua vitória e reconhece o importante
papel desempenhado pelo Presidente Mejia na salvaguarda dos princípios democráticos do processo eleitoral.

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.

_______________
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75/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o processo de "reparo" na Venezuela

Bruxelas, 7 de Junho de 2004

A União Europeia acompanhou de perto e com interesse o processo de "reparo" na Venezuela e saúda o povo
venezuelano pela forma pacífica e democrática como manifestou a sua vontade política.

A União Europeia congratula-se com o facto de todas as partes interessadas terem aceite o resultado deste
processo.

A União Europeia reconhece a importância do papel da CNE e manifesta a sua confiança em que todas as
partes continuem a respeitar escrupulosamente a Constituição da República Boliviana da Venezuela e tomem
as iniciativas que se devem necessariamente seguir aos resultados do processo de "reparo".

A União Europeia apoia inteiramente o importante contributo prestado pela OEA e pelo Centro Carter, bem
como por outros observadores internacionais, cuja participação foi fundamental para garantir transparência e
confiança entre todas as partes envolvidas, e espera continuar a prestar o mesmo apoio no futuro.

_______________

76/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições presidenciais
e parlamentares no Malavi
Bruxelas, 9 de Junho de 2004

A União Europeia regista a realização de eleições presidenciais e parlamentares no Malavi em 20 de Maio de
2004 e congratula-se com este acto eleitoral, o terceiro desde que foram introduzidas no Malavi, em 1994, as
eleições multipartidárias.

A convite da Comissão Eleitoral do Malavi, a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia (MOE da
UE) esteve presente no Malavi a partir de 5 de Abril e transmitiu as suas conclusões preliminares aos
Estados-Membros.

Como nota positiva, a União Europeia saúda o papel desempenhado pelos responsáveis das mesas de voto,
pelos observadores dos partidos políticos e da sociedade civil e pelos eleitores, que contribuíram para uma
jornada eleitoral globalmente pacífica e ordeira.

É igualmente de reconhecer o papel dos Tribunais Superiores do Malavi, que trataram com independência e
celeridade as queixas relativas ao processo eleitoral. É ainda de saudar o aumento do número de mulheres
eleitas para o Parlamento.
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No entanto, a União Europeia está preocupada com algumas falhas graves no processo eleitoral. O período
pré-eleitoral não proporcionou igualdade de tratamento a todos os candidatos em liça � a cobertura noticiosa
dos canais de rádio e televisão sob controlo estatal não foi isenta, tendo favorecido a coligação no poder.
Além disso, o partido no poder usou abusivamente os dinheiros do Estado, de forma generalizada e
ostensiva. Em contrapartida, os canais privados e a imprensa escrita trataram de modo equilibrado todos os
candidatos. Os actos de violência que se registaram no Malavi após as eleições, e que terão vitimado pelo
menos quatro pessoas, constituem também um grave motivo de preocupação.

Foram também manifestas algumas falhas graves no desempenho da Comissão Eleitoral do Malavi. O
processo de registo dos eleitores foi particularmente insatisfatório e a apresentação dos resultados careceu da
necessária transparência.

A União Europeia exorta a Comissão Eleitoral do Malavi a publicar rapidamente os resultados
pormenorizados, por mesas de voto, de modo a permitir uma verificação independente dos resultados.

A UE irá acompanhar de perto as queixas e recursos pós-eleitorais, e reserva a sua avaliação definitiva das
eleições para o momento em que o processo eleitoral estiver totalmente concluído.

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.

_______________

77/04
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Guiné Equatorial

Bruxelas, 17 de Junho de 2004

A União Europeia congratula-se com a próxima abertura do novo Parlamento da Guiné Equatorial, depois da
realização das eleições parlamentares e autárquicas de 25 de Abril último. A União Europeia entende que o
processo conducente à abertura da nova sessão parlamentar contém aspectos positivos e negativos, que o
novo Governo deveria ponderar no futuro.

A União Europeia considera que a campanha eleitoral decorreu de forma pacífica, permitindo que os partidos
políticos levassem a cabo as suas acções num ambiente de relativa normalidade. A União Europeia
congratula-se com o facto de o Governo ter decidido a utilização de urnas de voto transparentes. No entanto,
os observadores parlamentares espanhóis presentes no país detectaram importantes irregularidades que
distorceram o processo eleitoral e que são contrárias aos acordos que o Governo e a oposição democrática
alcançaram em Mbini em Agosto de 2003.

Assim, reconhecendo embora alguns avanços no processo de transição para a democracia, a União Europeia
considera que as eleições não foram de molde a constituir um Parlamento que reflicta a diversidade política
da sociedade guineense, uma vez que a oposição não esteve adequadamente representada nas eleições.
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A União Europeia gostaria de saudar a participação da oposição, que estará representada no novo Parlamento
por apenas dois deputados, que acabaram por decidir aceitar os dois lugares que lhes foram atribuídos nos
resultados oficiais.

Neste contexto, a União Europeia apela às autoridades guineenses para que permitam que esta oposição
participe nas sessões parlamentares através do exercício dos seus direitos e liberdades, e para que lhe sejam
concedidos todos os meios materiais necessários. A UE considera ainda que deve ficar garantido o acesso
livre e efectivo destes deputados aos meios de comunicação social, a fim de poderem informar toda a
população sobre as suas actividades.

A União Europeia espera que o Parlamento esteja em condições de exercer o seu papel de fiscalização do
executivo, contribua para a implementação de um programa de boa governação económica, de distribuição
equitativa da riqueza nacional e de gestão sã e transparente dos rendimentos do petróleo, a fim de promover
um política de desenvolvimento sustentável que beneficie toda a população da Guiné Equatorial.

Por último, a União Europeia afirma o seu empenho em cooperar com o Governo da Guiné Equatorial com o
objectivo de promover a transição para uma democracia plena, dentro de um quadro em que sejam
observados os direitos e liberdades fundamentais. A UE congratula-se com a carta datada de 14 de Abril em
que o Governo guineense convida a Comissão a efectuar uma missão à Guiné Equatorial para debater estas
questões. A assinatura do Programa Indicativo Nacional para o 9.º FED está dependente da vontade das
autoridades guineenses de observar estes princípios de uma forma que possa ser aceite a nível internacional.

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.

________________
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78/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a aplicação de medidas específicas de combate ao terrorismo

Bruxelas, 28 de Junho de 2004

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 � declaram que partilham dos objectivos da Posição
Comum 2004/500/PESC, de 17 de Maio de 2004, que actualiza a Posição Comum 2001/931/PESC relativa à
aplicação de medidas específicas de combate ao terrorismo e que revoga a Posição Comum 2004/309/PESC.
Os referidos países assegurarão que as respectivas políticas nacionais respeitam essa Posição Comum.

A União Europeia toma nota desse compromisso com satisfação.

_______________

79/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre os progressos realizados no Tajiquistão
com vista à instauração de uma moratória sobre a pena de morte

Bruxelas, 16 de Junho de 2004

A União Europeia congratula-se com a decisão política de instauração de uma moratória sobre a pena de
morte, tomada pelo Presidente Rakhmonov e anunciada na sua mensagem anual ao Parlamento, em
30 de Abril de 2004. A União Europeia congratula-se ainda com a aprovação, em 2 de Junho de 2004,  de
uma moratória sobre a pena de morte pela câmara baixa do Parlamento do Tajiquistão (Majilisi
Namoyandagon) e aguarda com expectativa a sua rápida aprovação pela câmara alta do Parlamento (Majlisi
Oli) e a promulgação pelo Presidente.

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 do Homem. A União Europeia reitera o seu objectivo de
trabalhar em prol da abolição universal da pena de morte e considera que a instauração de moratórias sobre
as execuções constitui um importante passo para o cumprimento dessa meta.

A União Europeia entende que a decisão do Majilisi Namoyandagon representa um importante avanço na
promoção dos direitos humanos no Tajiquistão. A UE incita igualmente o Governo do Tajiquistão a
prosseguir a sua valiosa cooperação com a OSCE no desenvolvimento democrático do seu país.

A Bulgária, a Roménia e a Turquia � países candidatos �, 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.

_______________
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80/4

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o encerramento do jornal "Tribune",
no Zimbabué

Bruxelas, 23 de Junho de 2004

A União Europeia condena o encerramento do jornal "Tribune" pela Comissão dos Meios de Comunicação
Social e da Informação (MIC) do Zimbabué. A UE exorta uma vez mais o Governo do Zimbabué a
suspender, de modo a garantir a plena liberdade de expressão e a supressão das desnecessárias restrições em
matéria de acreditação, a aplicação da Lei sobre o Acesso à Informação e a Protecção da Vida Privada
(AIPPA), diploma ao abrigo do qual a MIC tomou esta medida.

A UE considera esta medida como um novo atentado à liberdade de expressão e ao espaço democrático no
Zimbabué. Tal medida assume especial importância no contexto pré-eleitoral � já que a liberdade de
imprensa é um requisito indispensável de uma sociedade democrática.

A UE insta o Governo do Zimbabué a respeitar a liberdade dos meios de comunicação social e a abster-se de
recorrer a legislação repressiva, de que é exemplo a Lei sobre o Acesso à Informação e a Protecção da Vida
Privada, para silenciar as vozes críticas.

A Bulgária, a Croácia, a Roménia e a Turquia � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina 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.

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA
2 E 3 DE JUNHO DE 2004

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

Os pareceres do CESE podem ser consultados na íntegra e nas 20 línguas oficiais no sítio
Internet do CESE, cujo endereço é o seguinte:

http://www.esc.eu.int (rubrica "Documentos") 

A reunião plenária contou com a presença de Dalia GRYBAUSKAITE, membro da Comissão Europeia, em
nome da Comissão Europeia.

1. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

•  Comunicação Plano de acção sobre tecnologias ambientais
 � Relator: BUFFETAUT (Empregadores � FR)

 
 � Referência: COM(2004) 38 final � CESE 854/2004

 
 � Pontos principais:
 
 O CESE reconhece o interesse da Comissão em elaborar um plano de acção sobre tecnologias ambientais

e considera que o desenvolvimento prático de tecnologias ambientais implica inevitavelmente que sejam
feitas opções, estabelecendo uma hierarquia para as mesmas, bem como uma forma de classificação dos
fundos, que são limitados e devem ser utilizados de forma sensata: o capital de risco na fase de arranque,
os empréstimos mais "clássicos" na fase de desenvolvimento, os incentivos fiscais para consolidar o
mercado e, eventualmente, impostos correspondentes à internalização dos custos ambientais para técnicas
pouco respeitadoras do ambiente. O CESE apela a que se apoiem as tecnologias ambientais mais
promissoras em função da sua eficácia, das condições do mercado, dos imperativos ambientais, da
situação do emprego, tanto sob aspectos quantitativos como qualitativos, e do nível de vida e de
desenvolvimento.

http://www.cese.europa.eu
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Ao definir o quadro legal, o legislador deveria ter em conta o grande poder inovador da economia e da
ciência e não apenas limitar-se a definir os objectivos, ou as tecnologias e passos necessários para os
alcançar. O major conhecimento a nível de mercados alternativos devido à observação de outros
critérios sociais e ambientais é um importante impulsionador do plano de acção e do aumento da
competitividade da economia europeia.

O CESE considera necessário definir métodos de incentivo (empréstimos, subvenções, incentivos
fiscais) às boas práticas já comprovadas e preconizadas pela política ambiental e ao desenvolvimento
das de tecnologias ambientais que permitam alcançar o objectivo almejado e encorajem e facilitem,
deste modo, o acesso ao mercado, senão mesmo a criação de um mercado. O Comité insiste na
importância de um sistema de validação da eficácia das tecnologias ambientais e da divulgação dos
dados disponíveis sobre as mesmas, sendo esta uma das condições da difusão e aplicação das
tecnologias ambientais por parte das empresas e das autoridades públicas.

 

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

•  Integração regional e desenvolvimento sustentável
� Relator: DIMITRIADIS (Empregadores � EL)

− Referência: Parecer de iniciativa � CESE 852/2004
 

– Pontos principais:

O tema �integração regional e desenvolvimento sustentável� representa um tema horizontal para o
trabalho da Secção Especializada Relações Externas do CESE, em 2003/2004. Tem sido debatido no
âmbito de uma quadro de relações com inúmeros países e regiões com os quais o CESE mantém relações.

Este parecer tem por objectivo contribuir para a definição dos componentes essenciais de um quadro de
funcionamento dentro do qual seja possível que as políticas europeias  de desenvolvimento à escala das
regiões do globo, como constam dos acordos internacionais e regionais e dos programas, incorporem o
conceito de desenvolvimento sustentável. Partindo desta problemática, o valor acrescentado do parecer
estará nas propostas que formula para que esta incorporação do conceito de desenvolvimento sustentável
nas acções de integração regional se torne um elemento-chave na ordem do dia das reuniões de trabalho
dos grupos do CESE com as representações dos países em desenvolvimento e dos Estados da parceria
euromediterrânica (PEM).

O CESE adopta aqui a definição de desenvolvimento sustentável que expôs em pareceres anteriores1 e
que se baseia no relatório de Brundtland e na Cimeira de Göteborg. Convém dar uma importância mais
concreta à análise o conceito de desenvolvimento sustentável que engloba três pilares: o desenvolvimento
económico, o respeito do ambiente e a justiça social.

                                                     
1 Parecer do CESE sobre a "Preparação de uma estratégia da União Europeia em matéria de desenvolvimento sustentável", JO C

221 de 7 de Agosto de 2001.
Parecer do CESE sobre a "A Europa sustentável", JO C 48 de 21 de Fevereiro de 2002.
Parecer do CESE sobre a " Estratégia para o desenvolvimento sustentável ", JO C 94, de 18 de Abril de 2002.
Parecer do CESE sobre a "Estratégia de Lisboa e desenvolvimento sustentável", de 27 de Fevereiro de 2003.

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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O desenvolvimento sustentável parece, e deve ser abordado como uma problemática que abrange a
integração regional e não é, de modo algum, um mero complemento.   Tendo em consideração os esforços
objectivos neste sentido a União Europeia pode chegar a resultados substanciais. Pelos seus programas de
cooperação para o desenvolvimento, a UE dá não só uma ajuda aos países em desenvolvimento e aos
países menos desenvolvidos, mas transmite-lhes também uma série de mensagens culturais, políticas e
sociais, que se podem reunir no conceito de desenvolvimento sustentável constituindo a integração
regional um dos meios de realização.

Convirá que nestas iniciativas, a União Europeia procure a, designadamente, colaboração internacional.
Entre as cooperações deste género, mencionaremos em especial a que se realiza com as Nações Unidas.

Assim, no âmbito da problemática da integração regional, os programas de cooperação comunitários, e em
especial os ligados à integração regional com os países em vias de desenvolvimento e com os países menos
desenvolvidos, deverão conferir grande importância às várias dimensões da sustentabilidade (económica,
social e ambiental)

O CESE, enquanto órgão comunitário directamente competente na matéria, pode dar um contributo
essencial a este processo, promovendo o debate sobre estas questões a nível da sociedade civil.

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

2. LUTA CONTRA TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO E
DESIGUALDADE NO ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E
OUTROS DOMÍNIOS

•  Equal
� Relator: SHARMA  (Interesses diversos – UK)

 
� Referência: COM(2003) 840 final – CESE 849/2004
 
 – Pontos principais:

 O Comité acolhe com agrado o entusiasmo manifestado com a parceria (ponto 3) e congratula-se com o
reconhecimento da importância de fomentar a parceria entre grupos que anteriormente não
desenvolveram formas de colaboração. Este é um dos factores mais importantes no êxito da iniciativa
EQUAL.

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS 111

Boletim 20.07.2004 - PT - PE 344.004

O debate sobre a inclusão das partes directamente afectadas pela discriminação é bem acolhido, mas cabe
reconhecer que a aplicação da iniciativa EQUAL aos níveis europeu, nacional, regional e local é muitas
vezes hierárquica e pode reforçar a burocracia e reduzir a identificação com o programa caso esses
problemas não sejam previstos e resolvidos.

No tocante ao processo de avaliação, recomenda-se uma maior incidência na manutenção do emprego, na
qualidade do emprego e na criação directa de emprego.

− Contacto :   Pierluigi Brombo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
•  Igualdade de tratamento entre homens e mulheres/ acesso a bens e serviços
−  Relator: CARROLL (Empregadores � IE)

 
−  Referências: COM(2003) 657 final � 2003/0265 (CNS) � CESE 853/2004
 
−  Pontos principais :

A presente proposta constitui uma primeira resposta da Comissão à solicitação do Conselho Europeu
respeitante à promoção da igualdade entre homens e mulheres em áreas que não o emprego e a actividade
profissional, com base no artigo 13° do Tratado que institui a Comunidade Europeia. Após consulta às
partes interessadas, a Comissão registou um consenso muito mais generalizado no tocante à necessidade
de regulamentação no domínio do acesso a bens e serviços. Por outro lado, conclui não ser este o
momento para apresentar propostas nas áreas da educação, fiscalidade ou conteúdo dos meios de
comunicação.

O Comité:
•  sublinha a importância de proibir o princípio de discriminação por razão do sexo no acesso de

homens e mulheres a bens e serviços e seu fornecimento. Considera imprudente que se permita aos
Estados-Membros que não apliquem, em matéria de seguros, a igualdade de tratamento durante um
período de seis anos;

•  lamenta a exclusão da educação do âmbito de aplicação da directiva, embora se reconheça a
contingência de esta área vir a causar problemas de competência à Comunidade; a Comissão deverá
fazer tudo o que estiver ao seu alcance para encorajar os Estados-Membros a providenciarem pela
igualdade de acesso à educação e pela oferta de oportunidades educativas para rapazes e raparigas;

•  exorta à Comissão que prossiga com as suas consultas sobre conteúdo dos meios de comunicação e
da publicidade e que tome as medidas necessárias;

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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•  
•  aplaude o facto de tanto homens como mulheres terem igual acesso a financiamento e a serviços

financeiros.  Há que admitir que a uniformização das prestações e dos prémios terá efeitos positivos
mas também negativos para os consumidores, sobretudo no tocante aos seguros. Contudo, a proposta
não deveria permitir o risco de se criarem critérios discriminatórios. Há necessidade de realizar uma
avaliação mais específica  da indústria de seguros e de pensões. É igualmente importante que os
eventos sejam acompanhados após a entrada em vigor da directiva;

•  acolhe favoravelmente o artigo 5º que permite a acção positiva e concorda sem reservas com a
disposição que diz respeito ao diálogo com as organizações não governamentais;
sublinha que a informação sobre a directiva e a sua divulgação depois de adoptada será certamente
crucial para tornar os consumidores plenamente conscientes dos seus direitos e para compenetrar os
fornecedores de bens e serviços das suas obrigações.

− Contacto :   Torben Bach Nielsen
                  (Tel. : 00 32 546 96 19 � e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int)

3. MERCADO INTERNO E HARMONIZAçÃO DO DIREITO PRIVADO

•  Obrigações extracontratuais
� Relator: von FÜRSTENWERTH (Empregadores � DE)

� Referências: COM(2003) 427 final � 2003/0168 COD � CESE 841/2004
 
 � Pontos principais:
 O Comité exorta a Comissão a, após efectuadas as devidas correcções, concluir quanto antes os trabalhos

do regulamento, para que ele possa entrar em vigor.
 
 �� Contacto:   João Pereira dos Santos
           (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

4. POLÍTICAS INDUSTRIAIS E SECTORIAIS

•  Indústria farmacêutica
– Relator: O'NEILL (Interesses diversos – UK)

– Referências: COM(2003) 383 final – CESE 842/2004
 
 – Pontos principais:

mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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O CESE apoia o programa global estabelecido na comunicação da Comissão.

O CESE reconhece a dificuldade de criar um mercado único integrado no sector farmacêutico, dada a sua
complexidade, a dependência das competências dos Estados-Membros e os diferentes sistemas
existentes. Realça, todavia, a importância de definir estratégias claras para a realização deste objectivo.

O CESE apoia um sistema de farmacovigilância forte, que deve continuar a ser reforçado, e sublinha que
a protecção da saúde humana deveria prevalecer em todos os domínios regulamentares.

O CESE recomenda o prosseguimento do diálogo e a simplificação dos sistemas, de forma a permitir a
inovação, a partilha do conhecimento e uma abordagem à agenda de investigação melhor coordenada,
com o objectivo não apenas de reforçar a indústria, mas também de manter e desenvolver as
competências e a capacidade de emprego decorrentes de uma indústria farmacêutica competitiva.

–   Contacto:   Aleksandra Klenke
          (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int)

 
•  Alteração/Observatório europeu do audiovisual
 � Relator: GREEN   (Empregadores � DK)
 
 � Referências: COM(2003) 763 final � 2003/0293 COD  �  CESE 843/2004
 
�   Contacto:   Raffaele Del Fiore
                       (Tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)

5. ENERGIA
 

•  Condições de acesso /redes de transporte de gás
 � Relator: Mme SIRKEINEN (Employeurs � FI)
 
 �   Referências: COM(2003) 741 final � 2003/0302 COD � CESE 851/2004
 
 �   Pontos principais:

O CESE acolhe a proposta de regulamento da Comissão sobre as condições de acesso às redes de transporte
de gás. Não obstante, o Comité pretende formular algumas observações sobre o conteúdo da proposta de
regulamento. O CESE apoia um âmbito de aplicação alargado para completar um quadro regulamentar
estável, eficaz e harmonizado para o mercado interno do gás. Com base num acordo adoptado no Fórum de
Madrid, a proposta da Comissão deverá incluir ainda as instalações de armazenamento, pois estas últimas são
uma parte integrante e importante da infra-estrutura do gás.

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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O artigo 14º deveria ser alterado acrescentando a participação das partes interessadas ao procedimento de
comitologia proposto.

No processo de acompanhamento e controlo da aplicação do regulamento, a Comissão também deverá
fazer valer os pontos de vista de todas as partes interessadas. Este aspecto deveria ser considerado no
artigo 15º.

Os pontos importantes relativos às redes, sobre os quais deverão ser publicadas informações, estão
actualmente definidos no Anexo da proposta de regulamento. Estas definições, que são fundamentais
para a transparência, deverão ser incluídas sob a forma de artigo no articulado da proposta de
regulamento para que as alterações a estes pontos apenas sejam possíveis através do processo de
co-decisão.

O Comité sublinha a natureza sensível e estratégica das infra-estruturas do gás: equilíbrio das redes,
limiares de pressão nos pontos de conexão, reforço das estruturas de transporte por canalização e por
liquefacção e limiares de saturação. O regulamento comunitário deveria, assim, prever meios e
disposições para permitir a previsão e a boa regulação pelos operadores neste domínio.

�  Contacto:    Siegfried Jantscher
                     (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)

 
•  Revisão de orientações /RTE energia
 �   Relatora: SIRKEINEN (Empregadores � FI)
 
 �   Referências : COM(2003) 742 final � 2003/0297 COD  �  CESE 844/2004
 
 �  Contacto : Siegfried Jantscher
                      (Tel. : 00 32 2 546 82 87– e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 
 6. TRANSPORTES

•  Alteração/Custos das infra-estruturas para os veículos pesados
 � Relator: SIMONS (Empregadores � NL)
 
 �   Referências : COM(2003) 448 final � 2003/0175 COD  �  CESE 856/2004
 
 �   Pontos principais :

O Comité acolhe favoravelmente a proposta da Comissão reconhecendo que esta é demasiado ambiciosa
ao pretender com uma única proposta de alteração da Directiva 1999/62/CE, solucionar demasiados
problemas diferentes.

O Comité considera que

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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•  a aplicação do princípio do �utilizador-pagador� só se poderá realizar se for feito um estudo sobre o
peso relativo dos vários elementos de custo e se todos os modos de transporte estiverem em pé de
igualdade;

•  a neutralidade fiscal não poderá ser garantida, tal como proposto pela Comissão, senão mediante
diminuição do imposto sobre o consumo específico do gasóleo;

•  a grande disparidade que caracteriza actualmente os regimes e sistemas nacionais impede a
harmonização dos métodos de tarifação da utilização das infra-estruturas;

•  falta coerência no raciocínio da Comissão quando esta exclui do âmbito da directiva os veículos de
passageiros, responsáveis por uma boa parte dos custos associados aos congestionamentos, acidentes
de viação e danos ambientais;

•  a possibilidade de utilizar as receitas provenientes do aumento das portagens para financiar
custos de investimento de novas infra-estruturas de transportes com grande interesse europeu deve
ser utilizada com a maior prudência possível, sem excluir qualquer infra-estrutura de transporte.
Assim, devem as receitas ser depositadas numa conta comunitária até à conclusão do projecto
previsto.

�     Contacto:  Luís Lobo
                   (Tel. : 00 32 2 546 97 17 � e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

 
•  Alteração/Controlos ao transporte rodoviário
 �   Relator: SIMONS (Empregadores � NL)
 
 �   Referências: COM(2003) 628 final � 2003/0255 COD � CESE 857/2004
 
�   Contacto: Luís Lobo

                            (Tél. : 00 32 2 546 97 17 � e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

 7.  DIÁLOGO TRANSATLÂNTICO

•  Diálogo Transatlântico
� Relatora: BELABED (Trabalhadores – AT)

� Referências: Parecer de iniciativa – CESE 855/2004

� Pontos principais:
Tal como se concluiu no Conselho Europeu de Dezembro de 2003, �as relações transatlânticas são
insubstituíveis� e �a UE continua plenamente empenhada numa associação construtiva, equilibrada e
voltada para o futuro com os nossos parceiros transatlânticos�.

Apesar de americanos e europeus partilharem as convicções básicas da democracia e os princípios
básicos da economia de mercado, por vezes os seus objectivos e valores não são idênticos.
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O CESE, baseando-se no seu papel consultivo no seio da Europa e na cooperação com parceiros sociais
e sociedade civil por todo o mundo, poderá encontrar-se bem posicionado no sentido de apoiar
actividades para reforçar o Diálogo Transatlântico, dando-lhe um novo impulso. O  Diálogo
Transatlântico tem várias formas: o Diálogo Comercial Transatlântico; o Diálogo Transatlântico sobre o
Emprego;  o Diálogo Transatlântico sobre o Consumidor e o Diálogo Transatlântico Ambiental. Estas
várias formas de Diálogo Transatlântico não actuam todas ainda ao mesmo nível.

A economia transatlântica tem vindo a tornar-se mais interdependente do que nunca, tendo o
investimento directo adquirido uma importância claramente superior à importância do comércio. Não
obstante os diferendos comerciais que marcam a actualidade, estes afectam menos de 1% do comércio
transatlântico.
Ao combinarem os seus esforços, a UE e os EUA podem contribuir para concretizar o potencial
económico, social e ambiental da globalização, melhorando a governação ao nível nacional e
internacional, devendo esta incluir o diálogo civil e social.

O CESE apoia veementemente a cooperação transatlântica e a participação construtiva de grupos de
interesse relevantes da sociedade civil americana e europeia. o CESE defende o reforço de redes da
sociedade civil, que poderiam contribuir para uma cooperação contínua e regular e a eventual criação de
um Comité Económico e Social Transatlântico e/ou Norte-americano.

O CESE dispõe-se a servir de fórum para a promoção do diálogo e para a reunião dos actores
relevantes. Neste contexto, o CESE propõe-se organizar uma conferência com aqueles e com outras
instituições de modo a reforçar o diálogo, o que dinamizaria a sociedade civil europeia e americana, em
benefício, a longo prazo, da UE e dos EUA, mas também do resto do mundo.

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

8. POLÍTICA EUROPEIA DE ASILO

•  Fundo europeu para os refugiados
� Relatora: CASSINA  (Trabalhadores � IT)

 
� Referências: COM(2004) 102 final � 2004/0032 CNS � CESE 850/2004

 
� Pontos principais:

O CESE considera válida a proposta de um Fundo Europeu para os Refugiados (FER II) para o
período de 2005 a 2010, dotada de importantes recursos e estruturada de modo a expressar a
necessidade de uma política de asilo justa continuar a escorar-se nas fases de acolhimento e de
integração.
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O CESE espera que a decisão sobre a proposta relativa ao FER II seja rápida e acompanhada de
modalidades de aplicação congruentes e transparentes.

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

9. MEDIDAS DE PRÉ-ADESÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL
 
•  Medidas de  pré-adesão/agricultura e desenvolvimento sustentável
�   Relator: DONNELLY (Interesses diversos � IRL)
 
 � Referências: COM(2004) 163 final � 2004/0054 CNS � CESE 847/2004
 
�   Contacto: Katalin Gönczy
                      (Tel : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int)

10. PROTECÇÃO DO AMBIENTE
 
•  Embalagens e resíduos de embalagens
� Relator: ADAMS (Interesses diversos � UK)

 
 � Referências: COM(2004) 127 final � 2004/0045 COD � CESE 846/2004
 
� Contacto: Katalin Gönczy
                       (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int)

11. CODIFICAÇÃO E SIMPLIFICAçÃO DA LEGISLAÇÃO
COMUNITÁRIA

 
•  Géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial
 �  Relator: M. DONNELLY   (Interesses diversos � IRL)

 �  Referências: COM(2004) 290 final � 2004/0090 COD � CESE 848/2004
 
 �  Contacto:   Eleonora Di Nicolantonio
          (Tel. : 00 32 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 
•  Codificação/transporte rodoviário de mercadorias
 �   Relator: SIMONS  (Empregadores � NL)
 
 �   Referências : COM(2004) 47 final � 2004/0017 COD � CESE 845/2004
 
 
� Contacto : Luís Lobo
                       (Tel. : 00 32 2 546 97 17 � e-mail : luis.lobo@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
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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: 5
Type: http:

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

Page: 108
Type: http:

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

Page: 109
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 110
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 111
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 112
Type: mailto

Old: mailto:torben.bachnielsen@esc.eu.int
New: mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu

Page: 112
Type: mailto

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

Page: 113
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 113
Type: mailto

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

Page: 114
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 115
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 116
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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Page: 117
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 117
Type: mailto

Old: mailto:katalin.gonczy@esc.eu.int
New: mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu

Page: 117
Type: mailto

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

Page: 117
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 119
Type: http:

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