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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:

47/04 Reserva de salas de reunião para visitantes por parte de uma organização externa designada
"Peace Quest International"

49/04 Abertura de um minimercado no edifício ASP

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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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 22.12.2004)

Autor Objecto N°

Erik Meijer Poluição crescente de pátios, bermas e outros terrenos
abertos nos futuros Estados-Membros com resíduos
duradouros provenientes do consumo e da construção

E-3112/04

Erik Meijer e Kartika Liotard Importação de têxteis do Terceiro Mundo cuja produção
provoca doenças incuráveis, poluição ambiental grave e
destruição de fontes de auxílio

E-3113/04

Erik Meijer e Kartika Liotard Desvantagens do novo produto de limpeza "Cillit Bang"
contra o calcário e a ferrugem, de composição
desconhecida e que parece extremamente ácido, inseguro
e caro

E-3114/04

Ignasi Guardans Cambó Deslocalizações E-3115/04

Ignasi Guardans Cambó Crise conjuntural da indústria do calçado em Valle de
Vinalopó

E-3116/04

Christopher Huhne Branqueamento de capitais E-3117/04

Christopher Huhne Branqueamento de capitais E-3118/04

Christopher Huhne Aumento das exigências em matéria de capital E-3119/04

Marco Rizzo e Umberto Guidoni Voos da tortura E-3120/04

Frank Vanhecke Constituição Europeia E-3121/04

Frank Vanhecke Constituição Europeia E-3122/04

Frank Vanhecke A Turquia e a questão cipriota E-3123/04

Frank Vanhecke Tarifas discriminatórias aplicadas pela Rússia aos Estados
bálticos

E-3124/04

Emanuel Fernandes Restrições à circulação de veículos pesados ("weekend
bans")

E-3125/04

Roberta Angelilli Fundos para a promoção de actividades no domínio da
música

E-3126/04

Roberta Angelilli Fundos para a realização de um projecto no sector das
telecomunicações

E-3127/04

Roberta Angelilli Interpretação da Directiva 1999/70/CE do Conselho E-3128/04

Tomá� Zatloukal Importação de certos produtos siderúrgicos da República
da Moldávia

P-3129/04
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Autor Objecto N°

Bogdan Klich Atraso inaceitável, por parte da Comissão, na apreciação
de pedidos de empresas polacas com vista à autorização
de comercialização dos seus produtos no mercado único
da UE

P-3130/04

David Hammerstein Mintz Sentença do Supremo Tribunal espanhol sobre Júcar-
Vinalopó

P-3131/04

Mogens Camre Sanções para mentiras de funcionários da UE E-3132/04

Mogens Camre Tentativa do OLAF de manipular as autoridades judiciais E-3133/04

Mogens Camre Prestação de falsas declarações ao Provedor de Justiça E-3134/04

Mogens Camre Informação do Comité de Fiscalização do OLAF E-3135/04

Mogens Camre Defesa por parte da Comissão da queixa contra Hans-
Martin Tillack

E-3136/04

Mogens Camre Processo disciplinar contra funcionários da Comissão E-3137/04

Mogens Camre Consequências da infracção da lei por parte das
instituições da UE

E-3138/04

Mogens Camre Falta de provas num processo por corrupção E-3139/04

Mogens Camre Pagamento pela Comissão dos honorários do advogado de
um antigo funcionário

E-3140/04

Mogens Camre Tentativa da Comissão de influenciar o testemunho de um
antigo funcionário

E-3141/04

Mogens Camre Anúncio de vaga na Comissão E-3142/04

Georgios Karatzaferis O problema da imigração clandestina na Grécia E-3143/04

Georgios Karatzaferis Livre circulação na Grécia de automóveis particulares
com matrícula comunitária

E-3144/04

Richard Corbett Propina dos alunos da categoria 3 das Escolas Europeias E-3145/04

Edit Bauer Ajuda financeira da Comissão à recuperação do Parque
Nacional do Alto Tatra

P-3146/04

Josu Ortuondo Larrea Alargamento da União Europeia e recursos financeiros
destinados à agricultura

E-3147/04

Josu Ortuondo Larrea Serviços postais no Estado espanhol E-3148/04

Josu Ortuondo Larrea Programa Life-Meio Ambiente em Vilasantar (Galiza) E-3149/04

Josu Ortuondo Larrea Prolongamento do molhe comercial do Porto de Marín
com fundos FEDER

E-3150/04



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS10

Boletim 10.01.2005 - PT - PE 351.878

Autor Objecto N°

Josu Ortuondo Larrea Alargamento da União Europeia e reforma da Política
Comum da Pesca

E-3151/04

Josu Ortuondo Larrea Construção do porto exterior de A Corunha (Espanha) E-3152/04

Christopher Huhne Taxas máximas do imposto sobre o rendimento E-3153/04

Christopher Huhne Taxas máximas do imposto sobre o rendimento E-3154/04

Antonio De Poli Escassez de ligações ferroviárias no Veneto E-3155/04

Antonio De Poli Escassez de ligações ferroviárias no Veneto E-3156/04

Bart Staes Direito de asilo e país de origem E-3157/04

Erik Meijer e Kartika Liotard Exportação de energia nuclear produzida em França para
outros Estados-Membros da UE, onde é vendida a preços
inferiores aos praticados em França

E-3158/04

Sylwester Chruszcz Violação da legislação comunitária E-3159/04

José Ribeiro e Castro Reforma do sector do açúcar E-3160/04

Konrad Szymański A legalidade do canal XXL no território da UE P-3161/04

Bernat Joan i Marí Emissões de certos poluentes por grandes instalações de
combustão - aplicação da Directiva 2001/80/CE no Estado
espanhol

E-3162/04

Michl Ebner Imposto ecológico por veículo E-3163/04

John Bowis Investigação no domínio da saúde mental E-3164/04

Daniel Hannan Disposições relativas às pensões dos comissários E-3165/04

Elspeth Attwooll A estratégia comunitária em matéria de ambiente marinho E-3166/04

Christopher Huhne Supervisão dos fundos de pensões E-3167/04

Christopher Huhne APW Electronics E-3168/04

Marie-Line Reynaud Euro forte e moeda falsa E-3169/04

Marie-Line Reynaud Pena de morte E-3170/04

Luciana Sbarbati Directiva relativa à patenteabilidade ilimitada de
algoritmos e métodos comerciais implementados por
computador

E-3171/04

Mario Borghezio Supressão do site esloveno do "jogo das dolinas" E-3172/04

Albert Maat Divergências de legislação em matéria de medicamentos
veterinários

E-3173/04
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Autor Objecto N°

Gilles Savary Composição do Conselho de Administração da Agência
Ferroviária Europeia

P-3174/04

Ari Vatanen Direito de os Estados-Membros limitarem as importações
de produtos em regime comunitário das franquias
aduaneiras aos condutores profissionais que se dedicam à
actividade de transporte entre a UE e países terceiros

P-3175/04

Karin Resetarits Auxílio estatal ilegal compromete a viabilidade de
empresas privadas

E-3176/04

James Allister Taxas aplicáveis à água E-3177/04

James Allister Perseguição de Cristãos na China E-3178/04

James Allister Perseguição de Cristãos na China E-3179/04

Proinsias De Rossa Violações dos Direitos Humanos no Irão E-3180/04

Proinsias De Rossa Violações dos Direitos Humanos no Irão E-3181/04

Proinsias De Rossa Situação na Libéria E-3182/04

Proinsias De Rossa Situação na Libéria E-3183/04

Proinsias De Rossa Regulamento sobre equipamento susceptível de ser usado
para infligir tortura

E-3184/04

Proinsias De Rossa Proposta de regulamento sobre equipamento susceptível
de ser usado para infligir tortura e regulamento que
suprime os direitos de importação de certas armas e
equipamento militar

E-3185/04

Proinsias De Rossa Injecção de capital por um Estado-Membro numa empresa
pública rentável

E-3186/04

Proinsias De Rossa Artigo 192 do Tratado CE E-3187/04

Proinsias De Rossa Aterros sanitários na Irlanda E-3188/04

Proinsias De Rossa Reserva de passagens aéreas para viagens noutro país E-3189/04

Proinsias De Rossa Contributo pela utilização da água E-3190/04

Proinsias De Rossa Directiva-quadro que estabelece um quadro de acção
comunitária no domínio da   política da água

E-3191/04

Proinsias De Rossa Aumento da ingestão de ácido fólico E-3192/04

Proinsias De Rossa Reestruturação de empresas e deslocalizações E-3193/04

Proinsias De Rossa Derrogações à directiva sobre preços por unidade na
Irlanda

E-3194/04

Proinsias De Rossa A directiva sobre nitratos E-3195/04
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Autor Objecto N°

Proinsias De Rossa Reconhecimento de qualificações médicas E-3196/04

Proinsias De Rossa Revisão da lei irlandesa sobre monumentos nacionais E-3197/04

Proinsias De Rossa Convenção nº 182 da OIT sobre o trabalho infantil E-3198/04

Proinsias De Rossa Aplicação da directiva relativa ao trabalho com duração
determinada na Irlanda

E-3199/04

Proinsias De Rossa Inquéritos independentes aos acidentes rodoviários E-3200/04

Proinsias De Rossa Comércio de equipamento susceptível de ser utilizado
para executar a pena de morte

E-3201/04

Proinsias De Rossa Perseguição de adeptos do movimento Falun Gong na
China

E-3202/04

Marie-Line Reynaud Eixo Rodoviário Euro Atlântico - RN 141 em França (=
RCEA (E630))

E-3203/04

James Allister Fraude P-3204/04

Anne Jensen Alterações nos direitos aduaneiros E-3205/04

Dimitrios Papadimoulis Aterros sanitários no Norte da Grécia E-3206/04

Dimitrios Papadimoulis Gestão dos resíduos sólidos na Macedónia do Norte E-3207/04

James Allister A fraude e o IRA E-3208/04

Chris Davies Comércio a distância E-3209/04

Phillip Whitehead Comércio de peles na Grécia E-3210/04

Phillip Whitehead Comércio de peles na Grécia E-3211/04

Peter Skinner Estrutura de preços da Apple itunes E-3212/04

Peter Skinner Abate desenfreado de focas-bébés na Rússia E-3213/04

Glyn Ford Pesca do salmão com redes de deriva E-3214/04

Paul van Buitenen Honestidade sobre a não fiabilidade das contas
orçamentais da UE

E-3215/04

Paul van Buitenen Contabilista da Comissão despedida e declaração de
fiabilidade (DAS) positiva não garantida

E-3216/04

Koenraad Dillen A UE e a política da China de "um país, dois sistemas" E-3217/04

Hiltrud Breyer Acidentes provocados por decapantes que contêm
diclorometano

P-3218/04

Georgios Karatzaferis Poluição provocada pelos aterros na Grécia E-3219/04
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Autor Objecto N°

Luciana Sbarbati e Giovanni Fava Directiva Bolkestein relativa aos serviços no mercado
interno

E-3220/04

Frank Vanhecke O embargo de armas à China E-3221/04

Frank Vanhecke China e Sudão E-3222/04

Frank Vanhecke A situação no Congo E-3223/04

Frank Vanhecke O Conselho e o Regulamento (CE) nº 1049/2001
(gravações em fita magnética)

E-3224/04

Frank Vanhecke O Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1049/2001 (posição
dos representantes nacionais)

E-3225/04

Frank Vanhecke O Conselho Europeu e o Regulamento (CE) nº 1049/2001 E-3226/04

Frank Vanhecke Convenção Europeia e Regulamento (CE) nº 1049/2001 E-3227/04

Ilda Figueiredo Apoios para reabilitação de centros históricos E-3228/04

Hiltrud Breyer Experiências com animais na UE E-3229/04

Christopher Huhne Tribunal Europeu dos Direitos do Homem E-3230/04

Catherine Stihler Aluguer de viaturas e ligações ao furto de automóveis E-3231/04

Caroline Lucas Matança de focas bebés na Federação Russa E-3232/04

Caroline Lucas Matança de focas bebés na Federação Russa E-3233/04

Catherine Stihler A Comissão Europeia e a água concebida como simples
mercadoria

E-3234/04

Catherine Stihler Exploração de novas pedreiras E-3235/04

Charles Tannock Pena de morte de um pastor protestante no Irão sob a
acusação de apostasia

E-3236/04

Charles Tannock Pena de morte aplicada a um dirigente religioso tibetano E-3237/04

Proinsias De Rossa Proposta de Regulamento sobre equipamentos
susceptíveis de serem utilizados na prática de tortura e o
Regulamento (CE) nº 150/2003 do Conselho

E-3238/04

Proinsias De Rossa Formação de condutores recém-encartados E-3239/04

Luigi Cocilovo Saneamento da zona poluída "Ex Industrie Zanussi" de
Conegliano

E-3240/04

Sylwester Chruszcz Construção de um canal de navegação no Parque
Internacional do Vale do Baixo Óder

E-3241/04
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Autor Objecto N°

Jamila Madeira Iniciativas Comunitárias: EQUAL, URBAN II e
LEADER +

E-3242/04

Francesco Speroni Livres-trânsitos concedidos aos deputados ao Parlamento
Europeu

P-3243/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Insuficiência de indicadores sociais P-3244/04

Michl Ebner Negociações de adesão com a Croácia E-3245/04

Lissy Gröner Medidas no contexto do estudo REFLEX E-3246/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Esclarecimento da situação relativa à Delegação da UE na
Bulgária

E-3247/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Publicação dos contratos financiados pela UE E-3248/04

Antonio De Poli Discriminação e despedimento de trabalhadores na
Comissão Europeia presidida por Romano Prodi

E-3249/04

Georgios Karatzaferis Alargamento das águas territoriais dos Estados-Membros
a 12 milhas náuticas

E-3250/04

Phillip Whitehead Programas LIFE-Natureza e LIFE+ E-3251/04

Silvana Koch-Mehrin Subvenções da União Europeia à associação ATTAC P-3252/04

Silvana Koch-Mehrin Ajudas financeiras concedidas pela União Europeia a
título do FSE

E-3253/04

Silvana Koch-Mehrin Ajudas financeiras concedidas pela União Europeia aos
sindicatos

E-3254/04

Antonio De Poli Difusão da cultura musical europeia em risco E-3255/04

Mario Mauro Directiva relativa ao comércio de licenças de emissão de
gases e o Plano Nacional Itália

E-3256/04

Koenraad Dillen Liberdade de imprensa e de expressão na China E-3257/04

Ivo Belet Deslocalizações no interior da UE E-3258/04

Bart Staes Intervenção do governo britânico relativa ao
desmantelamento de centrais nucleares da "British
Energy"

P-3259/04

Eija-Riitta Korhola Comunicação de erros técnicos na legislação da UE E-3260/04

Eija-Riitta Korhola Comunicação de erros técnicos na legislação da UE E-3261/04

Robert Goebbels Comparabilidade das estatísticas internacionais E-3262/04

María Ayuso González Produção de alho P-3263/04
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Autor Objecto N°

Sérgio Marques Entrada em vigor do sistema de taxa única da PAC para o
mercado das bananas

P-3264/04

Ole Christensen Igualdade entre homens e mulheres e Fundos Estruturais E-3265/04

Manolis Mavrommatis Informação, prevenção e investigação para combater a
SIDA

E-3266/04

Dimitrios Papadimoulis Protecção do Patriarcado Ecuménico E-3267/04

Dimitrios Papadimoulis Biótopo NATURA 2000 ameaçado pela construção
programada de um campo de golfe grande consumidor de
água no sul de Creta já pouco favorecido ponto de vista
hidrológico

E-3268/04

Konstantinos Hatzidakis Medidas contra a droga E-3269/04

Bart Staes Consultas públicas através do correio electrónico E-3270/04

Paulo Casaca Utilização de imagens de satélite de muito alta resolução
para controlar agricultores

E-3271/04

Graham Watson Gibraltar E-3272/04

Paul van Buitenen Fiabilidade de uma fonte de informação num inquérito do
OLAF

P-3273/04

Dorette Corbey Descarga de lamas de drenagem contaminadas no Reno P-3274/04

Christopher Huhne Responsabilidade civil E-3275/04

Toine Manders Distorção do mercado interno em consequência de
diferentes tarifas de tributação

E-3276/04

Margrietus van den Berg Adjudicação dos direitos televisivos dos jogos de futebol E-3277/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Importação de latas de bebidas para Malta E-3278/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Possível imposto ambiental sobre as bebidas importadas
em Malta

E-3279/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Transporte de pessoas em Malta E-3280/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Preço da água e da electricidade em Malta E-3281/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Transporte marítimo entre Malta e Gozo nos dois sentidos E-3282/04

Klaus-Heiner Lehne Direitos cobrados na UE e nos EUA sobre as pinças
importadas

E-3283/04

Rebecca Harms Perigos para a zona comunitária de protecção de aves
Hainesch-Iland (DE 2326401) decorrentes de um projecto
de construção (projecto Bergstedt 23/Immenhorstweg)

E-3284/04
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Autor Objecto N°

Dimitrios Papadimoulis Estudo do impacto socioeconómico e ambiental da linha
de caminho-de-ferro Corinto-Patras

E-3285/04

Dimitrios Papadimoulis Valorização dos prédios para refugiados em Atenas E-3286/04

Georgios Karatzaferis Lugar de Director do E.C.D.C. E-3287/04

Georgios Karatzaferis Baixa taxa de execução das dotações do 3º QCA para o
sector da cultura

E-3288/04

Georgios Karatzaferis Diplomas emitidos pelos Centros Livres de Estudos na
Grécia

E-3289/04

Nirj Deva Trabalho infantil na China E-3290/04

Nirj Deva Trabalho infantil na Índia E-3291/04

Nirj Deva A droga no Afeganistão E-3292/04

Nirj Deva Papoila dormideira E-3293/04

Glyn Ford O sistema de segurança social em Gibraltar E-3294/04

Anneli Jäätteenmäki Harmonização da legislação no domínio da protecção dos
consumidores

E-3295/04

Marco Rizzo e Umberto Guidoni Sector dos têxteis e deslocalizações E-3296/04

Cristiana Muscardini Terramoto no Norte da Itália E-3297/04

Adriana Poli Bortone Calamidades naturais E-3298/04

Erik Meijer e Kartika Liotard Substituição das populações de peixes originais do Lago
Vitória (África) devido à introdução de percas do Nilo
para transformação e exportação para a Europa e
consequências daí resultantes para a escassez alimentar e a
exportação de armas

E-3299/04

Ria Oomen-Ruijten Luta contra a legionelose E-3300/04

Mia De Vits Taxa de câmbio euro/dólar e artigo 111º do Tratado E-3301/04

Paul van Buitenen Esclarecimento de certas passagens do quinto relatório
anual do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF)

E-3302/04

Dorette Corbey Acesso à justiça noutro Estados-Membro P-3303/04

Paul van Buitenen Advogado que assiste um antigo funcionário da Comissão
e informador do OLAF

P-3304/04
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Autor Objecto N°

Kyriacos Triantaphyllides Proposta da Comissão de um novo regulamento que
estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e
ao Fundo de Coesão para o período de 2007- 2013
(COM(2004)0492 final)

E-3305/04

Kyriacos Triantaphyllides Proposta da Comissão de um novo regulamento que
estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e
ao Fundo de Coesão para o período de 2007- 2013
(COM(2004)0492 final)

E-3306/04

Kyriacos Triantaphyllides Proposta da Comissão de um novo regulamento que
estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e
ao Fundo de Coesão para o período de 2007- 2013
(COM(2004)0492 final)

E-3307/04

Kyriacos Triantaphyllides Proposta de regulamento do Conselho que estabelece
disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao
Fundo de Coesão para o período de 2007-2013
(COM(2004) 492 final)

E-3308/04

Anne Jensen e Markus Ferber Espionagem E-3309/04

Graham Watson Formosa E-3310/04

Marie-Line Reynaud Euro e Dólar - Zona Euro da União E-3311/04

Ria Oomen-Ruijten Tratamento de lamas de dragagem poluídas E-3312/04

Toine Manders Lutas entre ursos e cães no Paquistão E-3313/04

Ilda Figueiredo Cortes nos financiamentos comunitários para projectos
luso-espanhóis

E-3314/04

Jillian Evans Resposta à pergunta escrita P-0524/04 P-3315/04

Christopher Heaton-Harris Contabilidade por partidas dobradas P-3316/04

Ian Hudghton A Constituição da UE e as línguas escocesa (Scots) e
gaélica escocesa (Gaelic)

P-3317/04

Véronique De Keyser Reunião do GOPA (Grupo dos Conselheiros Políticos da
Comissão)

P-3318/04

Alfonso Andria Intolerância hereditária à frutose P-3319/04

Mia De Vits Serviços públicos de emprego e política europeia de
concorrência

P-3320/04
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Autor Objecto N°

Gay Mitchell Privatização de serviços públicos nos países em
desenvolvimento

E-3321/04

Gay Mitchell Tratamento de crianças bielorrussas no estrangeiro E-3322/04

Frank Vanhecke Princípios para a integração de imigrantes na UE e direito
de voto

E-3323/04

Frank Vanhecke Embaixadas em Cuba e dissidentes E-3324/04

Frank Vanhecke Reconhecimento pela Rússia da ilegalidade da ocupação
soviética

E-3325/04

Frank Vanhecke A UE e as eleições presidenciais na Ucrânia E-3326/04

Frank Vanhecke Comemorações russas do final da Segunda Guerra
Mundial

E-3327/04

Frank Vanhecke Princípios comuns para a integração dos imigrantes na UE E-3328/04

Frank Vanhecke Islão e terrorismo E-3329/04

Frank Vanhecke Manual europeu sobre integração e direito de voto E-3330/04

Ole Christensen Futebol e diálogo social P-3331/04

Françoise Grossetête Direcção de obra - construção - edifícios - mercados P-3332/04

Eva-Britt Svensson Acordos colectivos suecos: um obstáculo à concorrência
no mercado interno da União Europeia?

P-3333/04

Roberto Musacchio Reabertura imediata das negociações entre o governo, os
sindicatos, as entidades locais e a Thyssen Krupp

P-3334/04

Rosa Miguélez Ramos Irregularidades no funcionamento do programa LEADER
+

P-3335/04

Jules Maaten Alerta da OMS relativo à epidemia de gripe aviária P-3336/04

Saïd El Khadraoui Liberalização do transporte ferroviário internacional de
passageiros

P-3337/04

David Hammerstein Mintz Mina de carvão a céu aberto de Fonfría e Feixolín
(comarca de Valle de Laciana, Espanha)

E-3338/04

Theresa Villiers Restituições à exportação de gado vivo E-3339/04

Theresa Villiers Infracções no domínio das restituições à exportação E-3340/04

Catherine Stihler Experiências com primatas E-3341/04

Nirj Deva Açúcar E-3342/04

Nirj Deva SIDA/HIV E-3343/04
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Bill Newton Dunn Prever a obrigatoriedade de equipar as caravanas e os
reboques novos com macacos adequados

E-3344/04

Esko Seppänen Compromissos dos Comissários E-3345/04

Mario Borghezio Impedir a difusão na Europa das transmissões racistas de
al-Manar

E-3346/04

Mario Borghezio Impedir a difusão na Europa das transmissões racistas de
al-Manar

E-3347/04

Marco Rizzo e Umberto Guidoni Deslocalização da instalação de torrefacção da fábrica
Perugina

E-3348/04

Nicola Zingaretti e outros Crise da siderurgia em Terni E-3349/04

Jules Maaten Acesso ao espaço de Schengen com um passaporte de
emergência israelita

E-3350/04

Jules Maaten Cigarros de ervas E-3351/04

Eva-Britt Svensson O princípio do país de origem e a directiva relativa aos
serviços

E-3352/04

Joseph Muscat Imposto especial sobre os serviços de telefones móveis P-3353/04

Catherine Stihler Proibição imposta pela UE à importação de embriões de
bovinos

P-3354/04

Josu Ortuondo Larrea e Ignasi
Guardans Cambó

Protecção do SIC da "Serra da Capelada" (Galiza),
incluído na Rede Natura 2000

E-3355/04

Josu Ortuondo Larrea e Ignasi
Guardans Cambó

Protecção do SIC da "Serra do Careón" (Galiza), incluído
na Rede Natura 2000

E-3356/04

Josu Ortuondo Larrea e Ignasi
Guardans Cambó

Inclusão da "Serra do Suido" na proposta da Rede Natura
2000

E-3357/04

Josu Ortuondo Larrea e Ignasi
Guardans Cambó

Degradação de uma obra co-financiada pelo FEDER no
troço Crecente-Filgueira (Galiza)

E-3358/04

Josu Ortuondo Larrea e Ignasi
Guardans Cambó

Protecção da espécie de mexilhão de rio na zona do rio
Arnego (Galiza) incluída na Rede Natura 2000

E-3359/04

Georgios Karatzaferis Obrigação de registo da religião em documentos
administrativos alemães

E-3360/04

Georgios Karatzaferis Risco de perda de fundos do 4º QCA E-3361/04

Catherine Stihler Proibição comunitária de importação de sémen bovino E-3362/04

Joseph Muscat Condições de trabalho E-3363/04
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Autor Objecto N°

Joseph Muscat Autocarros de dois andares E-3364/04

Joseph Muscat Directiva que estabelece medidas de luta contra os atrasos
de pagamento nas transacções comerciais

E-3365/04

Koenraad Dillen Salário de Marwan Barghouti E-3366/04

Frank Vanhecke Mártires de Al-Aksa E-3367/04

Dorette Corbey e Thijs Berman Poluição das águas subterrâneas devido à utilização de
herbicidas e de produtos fitossanitários

E-3368/04

Ilda Figueiredo Livro Verde da "Igualdade e Combate à Discriminação na
UE Alargada"

E-3369/04

Ilda Figueiredo Investimentos na produção de energias renováveis E-3370/04

Ilda Figueiredo Regulamentação de situações excepcionais no sector do
transporte pesado de mercadorias

E-3371/04

Roberta Angelilli Fundos a favor do turismo rural E-3372/04

Roberta Angelilli Fundos a favor de actividades desportivas E-3373/04

Roberta Angelilli Protecção dos produtos vinícolas europeus E-3374/04

Roberta Angelilli Interpretação do artigo 15º do Regulamento (CE) nº
2792/1999, modificado pelo Regulamento (CE) nº
2369/2002

E-3375/04

Roberta Angelilli Aumento injustificado de portagens E-3376/04

Roberta Angelilli Fundos a favor da produção de lavanda e lúpulo E-3377/04

Willy Meyer Pleite Aprovação definitiva da denominação de origem da cidra
asturiana

P-3378/04

Pierre Schapira Prerrogativas do Parlamento Europeu no âmbito da
proposta relativa ao novo instrumento de cooperação
económica

P-3379/04

Willy Meyer Pleite Barragem de Caleao (Astúrias, Espanha) E-3380/04

Ian Hudghton Pescas E-3381/04

Caroline Lucas Culturas geneticamente modificadas E-3382/04

Erik Meijer Financiamento do governo central da Bósnia-Herzegovina
e a ingerência da UE no sistema fiscal e nas estruturas
administrativas de Dayton

E-3383/04

Paulo Casaca Apoio europeu à ditadura do Irão E-3384/04
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Eluned Morgan Cartões de pontuação ("score cards") relativos à aplicação
de legislação

P-3385/04

Georgios Karatzaferis Indiferença da Comissão perante a violação do direito à
propriedade na Grécia

E-3386/04

Eluned Morgan Pescas E-3387/04

Bart Staes Acordo entre a Comissão Europeia e a empresa "Philip
Morris Internacional" para combater o contrabando de
tabaco

E-3388/04

Bart Staes Acordo entre a Comissão Europeia e a empresa "Philip
Morris Internacional" para combater o contrabando de
tabaco

E-3389/04

Erik Meijer Grande número de contas bancárias em nome da União
Europeia e consequências desta dispersão para o controlo,
os riscos financeiros e a ocupação de capacidade
administrativa

E-3390/04

Panagiotis Beglitis Reconhecimento da República de Chipre na perspectiva
do Conselho Europeu de 17 de Dezembro de 2004

P-3391/04

Albert Maat Proibição russa à exportação de produtos vegetais dos
Países Baixos para a Rússia

P-3392/04

Dimitrios Papadimoulis Aplicação Directiva Seveso II na Grécia E-3393/04

Christopher Huhne Patrocínio e publicidade do tabaco E-3394/04

Paul van Buitenen Catapultagem de um chefe de gabinete E-3395/04

Renato Brunetta Importações de açúcar dos Balcãs P-3396/04

Poul Rasmussen A Turquia e os direitos humanos P-3397/04

Paul van Buitenen Pedido de inquérito sobre as "catapultagens" de
funcionários

E-3398/04

Sergio Berlato Pela protecção dos militares afectados pela "síndrome dos
Balcãs" e das suas famílias

E-3399/04

Dorette Corbey Violação das normas ambientais pelo CCI de Petten E-3400/04

Antonios Trakatellis Processo de adesão da Turquia: violações da liberdade
religiosa e bloqueamento do processo por não
reconhecimento da República de Chipre

P-3401/04

Béla Glattfelder Quotas de açúcar para os países dos Balcãs Ocidentais P-3402/04

Mogens Camre Contribuição da Dinamarca para a UE P-3403/04
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Kathalijne Buitenweg Situação anormal no reactor nuclear de Petten e suspensão
do inquérito judicial sobre a questão

P-3404/04

Mogens Camre É proibido criticar uma religião na UE? E-3405/04

Othmar Karas Aprovação formal da posição comum do Conselho
relativa à proposta de Directiva relativa à patenteabilidade
dos inventos que implicam programas de computador

E-3406/04

Antonios Trakatellis Processo de adesão da Turquia: violações da liberdade
religiosa e bloqueio por não reconhecimento da República
de Chipre

E-3407/04

Georgios Karatzaferis Recurso ao Tribunal de Justiça contra a Grécia E-3408/04

Georgios Papastamkos Juventude em acção E-3409/04

Dimitrios Papadimoulis Concentração excessiva dos meios de comunicação social E-3410/04

Simon Coveney Transportes públicos gratuitos para os idosos E-3411/04

Antonio De Poli Estruturas de diagnóstico e terapia da doença
arritmogénica do ventrículo direito

E-3412/04

Antonio De Poli Estruturas de diagnóstico e terapia da doença
arritmogénica do ventrículo direito

E-3413/04

Jules Maaten Direitos de pensão E-3414/04

Erna Hennicot-Schoepges Observatório Europeu da Música P-3415/04

Raül Romeva i Rueda Assassínio selectivo de cidadãos palestinianos praticado
pelo exército israelita

E-3416/04

Raül Romeva i Rueda Programas de Cooperação na Guatemala E-3417/04

Raül Romeva i Rueda Homicídios de mulheres na Guatemala E-3418/04

Raül Romeva i Rueda Mutilação genital feminina E-3419/04

Raül Romeva i Rueda Estratégia mundial para lutar contra o trabalho infantil E-3420/04

Raül Romeva i Rueda Situação de políticos curdos E-3421/04

Sir Robert Atkins Aplicação da Directiva 73/239/CEE no que se refere à
regulação da Lloyd's

E-3422/04

Sir Robert Atkins Aplicação da Directiva 73/239/CEE no que se refere à
regulação da Lloyd's

E-3423/04

Sir Robert Atkins Acordo de doze anos celebrado entre a Comissão
Europeia e a Philip Morris International para combater o
contrabando e a contrafacção de cigarros

E-3424/04
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Mario Borghezio Infracção das regras de mercado na aquisição de Albacom
pela British Telecom

E-3425/04

Bart Staes Adaptador de velocidade de cruzeiro E-3426/04

Bart Staes Preservação do património cultural europeu E-3427/04

Jim Higgins Eliminação do amianto por um processo de trituração,
imersão e incineração

P-3428/04

Rosa Miguélez Ramos Construção de um viaduto em Esteiro do Tambre E-3429/04

Rebecca Harms Transposição da Directiva-Quadro sobre a Qualidade do
Ar e as condições do ar ambiente em Göttingen
(Alemanha)

E-3430/04

Rebecca Harms Destruição de combustíveis para mísseis em Pavlograd
(Ucrânia)

E-3431/04

Brice Hortefeux Medidas antidumping E-3432/04

Roberta Angelilli Fundos para a protecção e o desenvolvimento de áreas de
floresta na Toscana

E-3433/04

Roberta Angelilli Alzheimer: assistência e cuidados de saúde aos doentes e
suas famílias

E-3434/04

Roberta Angelilli Defesa e salvaguarda dos revendedores de tabaco E-3435/04

Dimitrios Papadimoulis Perspectivas Financeiras e 4° QCA P-3436/04

Ingeborg Gräßle Juros gerados por pré-financiamentos E-3437/04

Hiltrud Breyer Problema de gestão de resíduos na Roménia E-3438/04

Glyn Ford Empresas comuns na RPDC E-3439/04

Diana Wallis Regulamento (CE) nº 1348/2000 do Conselho relativo à
citação e à notificação   dos actos

E-3440/04

Diana Wallis O princípio do "país de origem" E-3441/04

Henrik Lax Financiamento a título do Programa Tacis, da UE, no
Turquemenistão

E-3442/04

Henrik Lax Combate ao VIH na UE e regiões limítrofes E-3443/04

Anne Van Lancker Diálogo com as organizações religiosas e não
confessionais

P-3444/04

Charles Tannock Práticas políticas discriminatórias dos prestadores de
serviços relacionados com o sistema global de
comunicações móveis (GSM) no Reino Unido

P-3445/04
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Jonas Sjöstedt Respeito pelas decisões tomadas na Bolívia P-3446/04

Jutta Haug Agressões à biodiversidade do Gana com o apoio de
financiamentos comunitários

E-3447/04

John Bowis Acordos de parceria económica E-3448/04

Giles Chichester A Agenda de Lisboa e os trabalhadores autónomos E-3449/04

Charles Tannock e Nirj Deva Tortura e expulsão de minorias étnicas e religiosas no
Bangladesh

E-3450/04

Giusto Catania Verificação imediata das compatibilidades ambientais do
projecto sobre o Estreito de Messina

E-3451/04

Kartika Liotard e Erik Meijer Ausência de procedimento penal contra infracções
ambientais cometidas pelo Centro Comum de
Investigação de Petten (Países Baixos)

E-3452/04

Ilda Figueiredo Trabalhadores da saúde em risco E-3453/04

Jonas Sjöstedt Irregularidades em acordos celebrados E-3454/04

Charles Tannock Budistas radicais tentam impor legislação mais severa no
Sri Lanka

E-3455/04

Frank Vanhecke Reforma da política europeia do açúcar e bioetanol E-3456/04

Frank Vanhecke Reforma da política europeia do açúcar e os agricultores E-3457/04

Frank Vanhecke Cursos de integração na Alemanha E-3458/04

Frank Vanhecke Embarcações de pesca flamengas em Bolonha E-3459/04

Georgios Karatzaferis Empresas de construção que controlam meios de
comunicação social e legislação comunitária

P-3460/04

Edith Mastenbroek Proposta dos governos do Reino Unido, da Irlanda, da
França e da Suécia ao Conselho no sentido de que seja
aplicada a retenção obrigatória de dados

P-3461/04

Georgios Karatzaferis Estagnação na absorção de dotações do 3° QCA para a
Grécia

E-3462/04

Marco Rizzo e Umberto Guidoni Crise Thyssen-Krupp em Terni E-3463/04

Philip Claeys Escritório da "Al Aqsa" em Roterdão E-3464/04

Jules Maaten Cigarros que se auto-extinguem E-3465/04

Hynek Fajmon Aplicação da legislação da União Europeia em matéria de
vitivinicultura na República checa

E-3466/04

Sérgio Ribeiro Pesca-Portugal - TAC e quotas para 2005 P-3467/04
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Dimitrios Papadimoulis e Hiltrud
Breyer

Rede Natura na Grécia e entidades de gestão E-3468/04

Stavros Arnaoutakis Morte de um rapaz de cinco anos por demora em chamar
o número europeu de emergência "112"

E-3469/04

Stavros Arnaoutakis Localização da pessoa que efectua chamadas telefónicas
para o número de emergência europeu "112" e notificação
do público sobre a existência deste número de emergência

E-3470/04

Michl Ebner Serviço Voluntário Europeu E-3471/04

Michl Ebner Cartões de eleitor para votação electrónica E-3472/04

Joseph Muscat Taxas de saída E-3473/04

Robert Goebbels Empresas ligadas por vínculo contratual ao Eurostat E-3474/04

Robert Goebbels Produtividade do sector público E-3475/04

Lapo Pistelli e outros Encerramento do sector magnético da Ast de Terni E-3476/04

Erik Meijer e Kartika Liotard Ameaça para a saúde pública criada pela instalação de
antenas de UMTS nos telhados de prédios de
apartamentos e de escritórios sem estudo prévio das
consequências

E-3477/04

Herbert Bösch Recurso aos coeficientes correctores P-3478/04

Catherine Stihler Comercialização de leite para bebé E-3479/04

Kathy Sinnott Regime de atribuição de um subsídio comunitário E-3480/04

Kathy Sinnott Regulação do Lloyd's Bank E-3481/04

László Surján Não irão as novas perspectivas financeiras comprometer a
transparência das despesas administrativas?

E-3482/04

Koenraad Dillen Disseminação do VIH na Europa de Leste E-3483/04

Koenraad Dillen Drogas sintéticas na União Europeia E-3484/04
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B6-0136/04) 14 e 15 Dezembro 2004

23 perguntas (nos termos do artigo 109° do Regimento)

Autor Objecto Nº

PERGUNTAS AO CONSELHO

Witold TOMCZAK Medidas com vista a abolir o imposto sobre o alumínio
primário importado da Rússia

H-0416/04

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

Relações UE e Região Europeia Pirenéus-Mediterrâneo H-0420/04

Dimitrios PAPADIMOULIS Reconhecimento unilateral da FYROM pelos Estados Unidos
sob a designação de "República da Macedónia"

H-0422/04

Brian CROWLEY O Programa IDABC H-0426/04

Seán Ó NEACHTAIN Segurança marítima H-0428/04

Claude MORAES Cooperação entre os Estados-Membros em matéria de delitos
transfronteiriços

H-0432/04

Mairead McGUINNESS A situação no Darfur e a actuação do Governo sudanês H-0437/04

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Condutores sob o efeito do álcool H-0438/04

Nikolaos VAKALIS Exclusão da despesa pública destinada à investigação do
cálculo do défice público máximo autorizado

H-0441/04

PERGUNTAS À COMISSÃO

Evangelia TZAMPAZI Detecção de dioxinas em produtos lácteos nos Países Baixos H-0413/04

Daniel CASPARY Taxas administrativas aplicáveis aos certificados CO2 no
âmbito do comércio de emissões

H-0419/04

Ignasi GUARDANS
CAMBÓ

Pirataria na sociedade da informação H-0447/04
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. KALLAS

Anna HEDH Custos das deslocações a Estrasburgo H-0439/04

Paul van BUITENEN Não publicação da abertura do concurso para a vaga de
Director do OLAF

H-0463/04

Sra. REDING

Åsa WESTLUND Desafios para o serviço público H-0440/04

Luis HERRERO-TEJEDOR A definição de "missão de serviço público" e os organismos
públicos de radiodifusão

H-0479/04

Richard HOWITT Acesso a serviços de televisão digital na Europa H-0487/04

Michl EBNER "Colocação dos produtos no mercado" H-0496/04

Mary HONEYBALL Privacidade e comunicações electrónicas H-0497/04

Sr. MICHEL

Bart STAES Violações em massa na República Democrática do Congo H-0411/04

Manolis MAVROMMATIS Utilização eficaz da ajuda humanitária da UE H-0435/04

Hélène GOUDIN Política de ajuda económica da UE H-0443/04

Marie ISLER BÉGUIN Iniciativa para favorecer a paz e o diálogo na Mauritânia H-0436/04
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
DEZEMBRO 2004

Instituição
Número de
perguntas
apresent.

Perguntas
tratadas

em sessão

Perguntas
com

resposta
escrita

Perguntas
complemen-tares

Perguntas
caducas

(ausência
de autor)

Perguntas
retiradas
pelo autor

Perguntas já
previstas na

O.D.

Representantes
das

Instituições

Conselho 31 9 20 4 2 0 0 NICOLAÏ

Comissão 56 14 40 4 2 0 0 KYPRIANOU
McCREEVY
KALLAS
REDING
MICHEL

Total 87 23 60 8 4 0 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

40/2004 349.827 Emma BONINO, Daniel COHN-
BENDIT, Bronislaw GEREMEK, João
de DEUS PINHEIRO et Michel
ROCARD

Decisão do Conselho Europeu de Dezembro de 2004
relativa à abertura de negociações com a Turquia

13.10.2004 13.01.2004 159

41/2004 349.828 Carl LANG, Andreas MÖLZER et
Luca ROMAGNOLI

Protecção dos mercados nacionais de armamento 13.10.2004 13.01.2004 12

42/2004 350.607 Luca ROMAGNOLI, Maciej Marian
GIERTYCH, Frank VANHECKE e
Jean-Claude MARTINEZ

Decisão de iniciar as negociações com a Turquia, que
o Conselho Europeu deverá adoptar em Dezembro de
2004

25.10.2004 25.01.2005 16

43/2004 350.963 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN e
Frank VANHECKE

Não reconhecimento do genocídio dos arménios pelo
governo da Turquia

27.10.2004 27.01.2005
26

                                                     
1 Situação em  16.12.2004
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

44/2004 350.964 Philip Claeys, Koenraad DILLEN e
Frank VANHECKE

Realização de um estudo de impacto relativo à
imigração em caso de adesão da Turquia à União
Europeia

27.10.2004 27.01.2005
20

45/2004 350.965 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN e
Frank VANHECKE

Realização de referendos sobre a eventual adesão da
Turquia à União Europeia

27.10.2004 27.01.2005 20

46/2004 350.991 Paul Marie COÛTEAUX Reconhecimento do genocídio do povo arménio como
condição prévia à abertura de negociações com a
Turquia

10.11.2004 10.02.2005 24

47/2004 350.993 Johan Van HECKE, Robert STURDY,
Zuzanna ROITHOVÁ, Erika MANN
et Ignasi GUARDANS CAMBÓ

Futuro da indústria têxtil europeia 11.11.2004 11.02.2055 45

48/2004 351.244 Bart STAES et Pierre JONCKHEER Incómodos causados por voos nocturnos 15.11.2004 15.02.2005 12
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

49/2004 351.350 Bill  Newton DUNN Alargamento da União Europeia 18.11.2004 18.02.2005 4

50/2004 351.526 Michal KAMIŃSKI et Guntars
KRASTS

Eleições presidenciais na Ucrânia e 18.11.004 18.02.2005 14

51/2004 352.182 Robert EVANS, Neena GRILL,
Gerard ONESTA, Thomas MANN et
Gérard DEPREZ

Cmemorações do 20º aniversário do acidente de
Bhopal

26.11.2004 26.02.2005 49

52/2004 351.981 Lydia SCHENARDI et Marine LE
PEN

Protecção da infância e o direito da família 01.12.2004 01.03.2005 7

53/2004 352.183 Janusz WOJCIECHOWSKI, Zdzislaw
PODKAŃSKI, Czeslaw SIEKIERSKI
et Zbigniew KUŻMIUK

Um apelo aos parlamentos e governos dos
Estados-Membros da União Europeia para a retirada
imediata das tropas do Iraque

01.12.2004 01.03.2005 9
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

54/2004 352.184 Lydia SCHENARDI et Marine LE
PEN

Direitos das pessoas portadoras de deficiência 01.12.2004 01.03.2005 9

55/2004 352.688 Marie Anne ISLER BEGUIN Reconhecimento, por parte da União Europeia, do
direito a viver num ambiente são

13.12.2004 13.03.2005 7

56/2004 352.689 Zdzislaw Zbigniew PODKAŃSKI Melhoria do acesso à Internet 13.12.2004 13.03.2005 14

57/2004 352.910 Koenraad DILLEN, Frank
VANHECKE, Philip CLAEYS et
Jean-Claude MARTINEZ

Liberalização dos serviços portuários 13.12.2004 13.03.2005 9

58/2004 353.031 Dariusz ROSATI et Boguslaw SONIK 60° aniversário da libertação do campo de
concentração de Auschwitz-Birkenau

15.12.2004 15.03.2005 43

59/2004 353.033 Andreas MÖLZER Restrição à livre circulação de pessoas e o
impedimento da imigração massiva no caso da
eventual adesão da Turquia à União Europeia

15.12.2005 15.03.2005 10
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

60/2004 353.034 Gitte SEEBERG, Jens-Peter BONDE,
Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU
BARINGDORF, James NICHOLSON
et Januscz WOJCIECHOWSKI

Limite a 8 horas da duração do transporte de animais
vivos

15.12.2004 15.03.2005 37

61/2004 353.035 Geoffrey Van ORDEN, Elmar BROK,
Alexandra DOBOLYI et Alexander
LAMBSDORFF

Detenção de enfermeiras búlgaras e de um médico
palestiniano na Líbia

15.12.2004 15.03.2005 20

62/2004 353.236 Magrietus van den BERG, Marianne
THYSSEN, Joost LAGENDIJK et
Toine MANDERS

"Le Joola" 16.12.2004 16.03.2005 8
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NOMEAÇÃO DE RELATORES................................(Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Proc.

Estrela Edite (PSE) Avaliação intercalar da
estratégia de Lisboa do ponto
de vista do género

FEMM (F) 16/12/2004 2004/2219(INI)

Prets Christa (PSE) Estratégias de luta contra o
tráfico de mulheres e de
crianças, vulnertáveis à
exploração sexual

FEMM (F) 16/12/2004 2004/2216(INI)

Gröner Lissy (PSE) A situação dos direitos
fundamentais na União
Europeia - 2004

FEMM (P) 16/12/2004 2004/2158(INI)

Gurmai Zita (PSE) Agenda relativa à política
social para o período 2006-
2010

FEMM (P) 16/12/2004 2004/2191(INI)

Vincenzi Marta (PSE) Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional

FEMM (P) 16/12/2004 2004/0167(COD)

Cramer Michael
(Verts/ALE)

Orientações relativas às redes
transeuropeias no sector da
energia

TRAN (P) 21/12/2004 2003/0297(COD)
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho: seguimento do Livro
Branco intitulado "Um novo impulso à juventude europeia":
balanço das acções desenvolvidas no quadro da cooperação
europeia em matéria de juventude

CULT
ENVI
LIBE

COM(2004)0694

Comunicação da Comissão: A Economia da União Europeia:
Balanço de 2004 - Síntese e principais conclusões

ECON
EMPL
ENVI
ITRE
IMCO

COM(2004)0723

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu,
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
desafios da sociedade da informação europeia pós-2005

ITRE
CULT
LIBE

COM(2004)0757

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu,
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
A regulamentação e os mercados europeus das comunicações
electrónicas em 2004

ITRE
IMCO
JURI

COM(2004)0759

Actualmente este título não está disponível em todas as línguas.
Report from the Commission to the European Parliament and the
Council on EAGGF Guarantee Section expenditure  - Early
warning system No 8/2004, No 9/2004 and No 10/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1575
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

135/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, por ocasião da fundação da Comunidade
Sul-Americana de Nações na Terceira Cimeira Sul-Americana

Bruxelas, 8 de Dezembro de 2004

A União Europeia felicita os Chefes de Estado das nações sul-americanas, que hoje, 8 de Dezembro de 2004,
se reúnem em Cuzco, no Peru, pela fundação da Comunidade Sul-Americana de Nações. A União Europeia
saúda este passo na via de aprofundamento da integração regional e congratula-se com a oportunidade de
prosseguir a boa cooperação com os seus parceiros sul-americanos.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � 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 Associação e potenciais candidatos � e a Islândia e a Noruega � países da EFTA membros do
Espaço Económico Europeu � subscrevem igualmente a presente declaração.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e Associação

_______________

136/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Emenda Nethercutt
Bruxelas, 10 de Dezembro de 2004

A União Europeia lamenta profundamente que o projecto de lei geral do orçamento para 2005 nos Estados
Unidos, aprovado pelo Senado americano em 7 de Dezembro, inclua a chamada "Emenda Nethercutt". Esta
emenda proíbe que sejam disponibilizadas verbas do Fundo de Apoio Económico dos Estados Unidos a
países que sejam Partes no Tribunal Penal Internacional e que não tenham celebrado com os Estados Unidos
o que se designa por "acordo bilateral de não entrega".

A UE exorta o Presidente Bush a fazer pleno uso do poder de derrogação de que dispõe nos termos da
Emenda.

A UE reafirma que todo e qualquer acordo bilateral de não entrega que venha a ser celebrado deverá, na
observância das obrigações jurídicas das nações soberanas que são partes no Estatuto de Roma, preservar a
integridade desse Estatuto. A UE remete para os seus "Princípios Orientadores relativamente aos Convénios
celebrados entre um Estado Parte no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e os Estados Unidos,
relativamente às Condições de Entrega de Pessoas ao Tribunal" que aprovou em 30 de Setembro de 2002.

A Bulgária, a Roménia e a Croácia* � países candidatos � e o Liechtenstein e a Noruega � países da EFTA
membros do Espaço Económico Europeu � subscrevem igualmente a presente declaração.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação.

_______________
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137/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, por ocasião da tomada de posse do Governo
Federal de Transição na Somália
Bruxelas, 8 de Dezembro de 2004

A União Europeia congratula-se com os resultados da Conferência de Reconciliação Nacional da Somália e,
em particular, com a coesão demonstrada pelos dirigentes somalianos e pelos Estados-Membros da IGAD e
com a sua determinação em adoptar uma abordagem comum baseada num consenso político. A UE
manifesta a sua especial gratidão para com as autoridades quenianas, pelo apoio excepcional que deram à
Conferência de Reconciliação.

A União Europeia reafirma a todas as partes no processo que continua fortemente empenhada na
reconciliação na Somália, reiterando o seu apoio às Autoridades Federais de Transição.

A União Europeia entende que a tomada de posse de um Governo Federal de Transição representa um passo
importante na via do estabelecimento duradouro da paz, da estabilidade e de uma autoridade central na
Somália, sem deixar de salientar que muito resta ainda por fazer para que este objectivo seja concretizado.

A União Europeia realça a necessidade de o Governo Federal de Transição colaborar com a comunidade
internacional segundo modalidades a acordar, e exorta esse Governo a utilizar o seu mandato de forma
construtiva, a bem da reconciliação e da reconstrução.

A União Europeia está disposta a apoiar o regresso à Somália das Instituições Federais de Transição e o seu
estabelecimento em condições de segurança. Além disso, a União Europeia ajudará as autoridades
somalianas a reforçar a segurança e o desenvolvimento do país.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � 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 Associação e potenciais candidatos � e a Islândia � país da EFTA membro do Espaço
Económico Europeu � subscrevem igualmente a presente declaração.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação.

_______________
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138/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o prolongamento da detenção de Aung
San Suu Kyi

Bruxelas, 13 de Dezembro de 2004

A UE condena a continuação da detenção de Daw Aung San Suu Kyi e lamenta que, apesar da libertação de
um pequeno número de presos políticos, muitos sejam aqueles que permanecem detidos.

A UE recorda a sua anterior posição a este respeito, segundo a qual, para melhorar as suas relações com a
União Europeia, o Governo da Birmânia/Mianmar deve tomar as seguintes medidas:

libertação imediata de Daw Aung San Suu Kyi e de todos os presos políticos;

participação da Liga Nacional para a Democracia, de outros partidos democráticos e de todos os grupos
étnicos na Convenção Nacional, cujo reinício está anunciado para Fevereiro de 2005;

reinício da Convenção Nacional com um debate efectivo e aberto em que todos os participantes tenham
oportunidade de se exprimir.

A UE insta novamente o Governo da Birmânia/Mianmar a possibilitar sem mais demora ao Enviado Especial
do Secretário-Geral da ONU para a Birmânia/Mianmar, Tan Sri Razali Ismail, e ao Relator Especial da
ONU, Paulo Sérgio Pinheiro, um acesso total, livre e sem restrições à Birmânia/Mianmar.

A UE congratula-se com as conclusões dos deputados da ASEAN sobre a Birmânia/Mianmar, no âmbito da
reunião realizada em Kuala Lumpur, em 28 de Novembro de 2004, e exorta os Governos e os deputados dos
países da ASEAN a continuarem a acompanhar a evolução da situação na Birmânia e a colaborar com o
regime no sentido de promover a democracia.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia * � 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 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.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e Associação.

_______________
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139/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições presidenciais e legislativas
no Gana

Bruxelas, 13 de Dezembro de 2004

A União Europeia congratula-se com a forma democrática e transparente como decorreram as eleições
presidenciais e legislativas realizadas no Gana em 7 de Dezembro de 2004 e gostaria de felicitar
calorosamente Sua Excelência o Presidente da República do Gana, John Agyekum Kufuor, por ocasião da
sua eleição para um novo mandato.

O povo do Gana deu um sinal claro de que está empenhado em que a democracia continue a consolidar-se no
seu país. A elevada taxa de participação e a forma pacífica e ordeira como decorreram as eleições
demonstram a maturidade do processo democrático no Gana.

A União Europeia felicita todos os partidos políticos e os representantes da sociedade civil pelo contributo
que deram para que a votação decorresse sem atritos. A União Europeia gostaria de louvar em particular a
Comissão Eleitoral pela forma como cumpriu os seus deveres constitucionais.

A União Europeia está desejosa de continuar a sua parceria com o Gana e manifesta a sua disponibilidade
para contribuir para o desenvolvimento político, económico e social do país.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia * � 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.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação.

_______________
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140/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a abolição da pena de morte no
Senegal

Bruxelas, 15 de Dezembro de 2004

A União Europeia congratula-se com a decisão tomada pelas autoridades do Senegal no sentido de abolir a
pena de morte. No Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de Dezembro de 2004, o Parlamento do
Senegal aprovou a lei que o Governo senegalês adoptara por unanimidade em Julho de 2004.

A União Europeia considera que a abolição da pena de morte contribui para o reforço da dignidade humana e
para o desenvolvimento progressivo dos direitos humanos, reafirmando que é seu objectivo trabalhar em prol
da abolição universal da pena capital ou, pelo menos, da introdução de moratórias sobre as execuções como
primeiro passo para o cumprimento dessa meta.

A este respeito, a União Europeia considera que a decisão das autoridades senegalesas vem mais uma vez
confirmar que o Senegal coloca a promoção dos direitos humanos entre as suas grandes prioridades.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia * � 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.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação.

_______________

141/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a preparação das eleições na Libéria

Bruxelas, 15 de Dezembro de 2004

A União Europeia está extremamente preocupada com a lentidão com que está a decorrer a reforma eleitoral
na Libéria e especialmente com as disposições introduzidas pela Assembleia Nacional de Transição no
projecto de lei sobre o sistema eleitoral que deveria ser aplicado nas eleições de 2005. A União Europeia
considera que as disposições adoptadas pela Assembleia Nacional Legislativa de Transição conduzirão a um
sistema eleitoral que não respeitará as normas universalmente aceites.

A União Europeia dirige um apelo aos membros da Assembleia Nacional Legislativa de Transição para que
estes revejam o projecto de legislação, tendo presente a necessidade de serem aplicados princípios
universalmente aceites para organizar eleições democráticas. A União Europeia atribui a maior importância
ao cumprimento do Acordo Global de Paz de Acra, que estipula que as eleições deverão ser organizadas o
mais tardar até Outubro de 2005.
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A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � 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.

*A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação.

_______________

142/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a aprovação da lei aplicável às ONG no
Zimbabué

Bruxelas, 22 de Dezembro de 2004

A União Europeia tomou nota da aprovação da Lei sobre as ONG pelo Parlamento do Zimbabué, em
9 de Dezembro de 2004.

A União Europeia manifesta a sua preocupação com a aprovação da Lei sobre as ONG, a qual, uma vez
promulgada, terá graves consequências para as actividades e para a própria existência de muitas ONG locais
e estrangeiras que operam no Zimbabué.

Ao limitar o trabalho das ONG locais e internacionais, a Lei sobre as ONG reduzirá ainda mais o espaço
democrático no Zimbabué. A UE considera também que esta lei não observa os princípios consagrados nos
Princípios e Orientações da SADC, em particular os da plena participação dos cidadãos no processo político,
da liberdade de associação e da educação do eleitorado.

A União Europeia entende que a sociedade civil deve desempenhar um papel central em matéria de
governação e que a possibilidade de as ONG o fazerem sem impedimentos é uma componente essencial de
um ambiente democrático são. A Lei sobre as ONG irá seguramente circunscrever o trabalho das ONG no
domínio da governação e poderá ter um impacto negativo nas próximas eleições no Zimbabué. A União
Europeia deplora ainda os efeitos que a lei produzirá noutros domínios, nomeadamente nos programas
sociais, sanitários e humanitários.

Se a lei for imediatamente aplicada, a capacidade da UE para prestar assistência ao Zimbabué será
significativamente afectada. A União Europeia insta o Governo do Zimbabué a promulgar, em estreita
consulta com a sociedade civil, legislação sobre as ONG que seja conforme com os Princípios e Orientações
da SADC em matéria de Eleições Democráticas, com o direito internacional, com os tratados sobre os
direitos humanos e com os interesses de toda a população do Zimbabué.
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A UE congratula se com o apego que os Estados membros da SADC têm demonstrado, nomeadamente por
ocasião das eleições na Namíbia e no Botsuana, à aplicação dos Princípios e Orientações da SADC em
matéria de Eleições Democráticas, aprovados por unanimidade na Ilha Maurícia. A UE está convencida de
que, noutros países da região que se encaminham para a realização de eleições, prevalecerá a mesma adesão
à letra e ao espírito desse texto.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � 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.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação.

_______________

143/04
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o processo de paz entre a Etiópia e a

Eritreia
Bruxelas, 17 de Dezembro de 2004

A União Europeia congratula-se com a posição da Eritreia, consignada na declaração do Ministério dos
Negócios Estrangeiros de 12 de Dezembro, sobre os progressos registados na demarcação da fronteira com a
Etiópia, em que se indica que o processo de paz entrou numa fase auspiciosa. A UE concorda que a via a
seguir passa pela plena implementação do Acordo de Argel, de 2000, e da ulterior decisão final e vinculativa
da Comissão de Fronteiras.

Neste contexto, a UE encara a declaração da Eritreia, a par da declaração da Etiópia de 25 de Novembro, em
que este país se compromete a pagar os montantes em dívida à Comissão de Fronteiras e a nomear agentes de
ligação no terreno, como um passo encorajador que abre caminho a novos progressos na resolução do
conflito de fronteiras entre os dois países.

A UE manifesta a sua esperança de que a Comissão de Fronteiras esteja agora em condições de, em estreita
colaboração com ambos os países, dar início ao processo de demarcação, lançando assim as bases sólidas de
uma paz duradoura.

A UE reitera o seu firme compromisso de ajudar a Eritreia e a Etiópia a ultrapassar o actual impasse. A UE
considera que uma paz sustentável entre a Etiópia e a Eritreia é um elemento fundamental para um maior
desenvolvimento nacional e para a consolidação da paz e da segurança em toda a região.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � 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 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.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e Associação.

_______________
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144/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições presidenciais e legislativas
em Moçambique

Bruxelas, 21 de Dezembro de 2004

A UE tomou nota dos resultados preliminares divulgados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) em
21 de Dezembro de 2004. A UE congratula-se com o facto de as eleições presidenciais e legislativas
moçambicanas, realizadas em 1 e 2 de Dezembro de 2004, se terem desenrolado de forma globalmente
positiva e pacífica e felicita o povo, a sociedade civil e os partidos políticos de Moçambique pelo apego à
democracia de que deram provas.

A União Europeia felicita Sua Excelência o Senhor Armando Emílio Guebuza por ocasião da sua eleição
como Presidente da República de Moçambique.

A UE agradece ao Governo de Moçambique e à Comissão Nacional de Eleições (CNE) por terem convidado
observadores locais, regionais e internacionais para o processo eleitoral. As eleições foram observadas por
várias missões internacionais, entre as quais a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia (MOE da
UE), que, na sua declaração preliminar de 4 de Dezembro, assinalou que as eleições haviam decorrido de
forma livre e transparente, permitindo ao povo moçambicano que exprimisse a sua vontade. A UE deparou
no início com dificuldades em obter garantias de que a sua Missão de Observação Eleitoral teria pleno acesso
ao escrutínio dos votos, mas congratula-se com o facto de, na prática, estes problemas terem sido superados
em certa medida. Seria contudo aconselhável que estes direitos fossem consignados na legislação, a fim de
evitar ambiguidades no futuro.

A UE considera que, em termos globais, as eleições se desenrolaram de acordo com os padrões estabelecidos
a nível internacional, enunciados nomeadamente no Pacto das Nações Unidas sobre os Direitos Civis e
Políticos e nos Princípios e Orientações da SADC em matéria de Eleições Democráticas. Registaram-se
progressos em relação às eleições de 1999, embora tenham ocorrido incidentes em algumas províncias. Há
relatos de irregularidades, bem como alegações dos dois principais partidos segundo as quais se terão
verificado fraudes e práticas irregulares, o que deverá ser averiguado e resolvido em conformidade com a lei.
A UE considera que poderiam ser introduzidos alguns melhoramentos para reduzir de futuro as
possibilidades de desacordo quanto aos resultados eleitorais. A UE está pronta a prestar apoio no sentido de
reforçar o processo democrático, inclusive com base nas recomendações da sua Missão de Observação
Eleitoral.
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Reconhecendo embora estas irregularidades, a UE entende que os actos em causa não influenciaram o
resultado das eleições e apela assim aos partidos da oposição para que aceitem o desfecho do escrutínio.

A UE considera que as eleições de 2004 em Moçambique representam mais um passo na via da consolidação
da democracia, da paz e da estabilidade no país e espera que tenham repercussões positivas no clima
democrático na região da África Austral. As eleições constituem um dos fundamentos em que assenta a
prossecução da cooperação entre a União Europeia e Moçambique.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � 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 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.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e Associação.

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS 49

Boletim 10.01.2005 - PT - PE 351.878

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

ASSEMBLEIA PLENÁRIA

DE 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2004

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

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

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

1. MERCADO ÚNICO – HARMONIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
COMUNITÁRIA

•  Contrato de Seguro Europeu
− Relator: J. PEGADO LIZ (Interesses Diversos � PT)

− Referências: Parecer de iniciativa � CESE 1626/2004
 
− Pontos principais:

Uma certa harmonização das regras obrigatórias da denominada "parte geral" do direito dos seguros pode
contribuir decisivamente para a eliminação de uma larga série de obstáculos e dificuldades encontradas
pelas empresas seguradoras, os intermediários dos seguros e os segurados e tomadores de seguros, sejam
profissionais ou consumidores, na realização de operações transfronteiras de seguro.

Na sua preparação deverão ser tidas em linha de conta as propostas de directiva de 79 e 80 da Comissão, à
luz das considerações e das análises sobre elas produzidas pelos vários interessados.

O instrumento comunitário a utilizar deverá ser o regulamento e a sua base jurídica o artigo 95º do
Tratado.

Tendo como base as considerações produzidas no presente parecer, o CESE insta a Comissão para que
reabra o presente dossier e inicie os estudos de direito comparado e de práticas nacionais no domínio do
contrato de seguro, no sentido de confirmar a necessidade, a oportunidade e a possibilidade de prosseguir
com os trabalhos conducentes à harmonização do direito do contrato de seguro a nível comunitário.

http://www.cese.europa.eu
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O CESE recomenda à Comissão que os trabalhos assim realizados sejam dados a conhecer e sejam
submetidos a discussão pública através, designadamente, de um Livro Verde, base indispensável para a
elaboração do instrumento comunitário que for julgado mais adequado.

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

•  Enquadramento dos auxílios estatais – Serviços públicos
− Relator: B. HERNANDEZ BATALLER (Interesses Diversos � ES)
− Co-relator: U. BURANI (Empregadores � IT)
 
− Referências: CESE 1632/2004
 
− Pontos principais:

Na ausência de uma proposta prévia de directiva-quadro, enfaticamente solicitada pelo Comité, a proposta
em apreço não pode garantir per se o nível de segurança jurídica exigido por esta dimensão do mercado
interno.

O CESE solicita que a proposta categorize melhor alguns modos de financiamento dos serviços de
interesse económico geral e determine critérios para a avaliação de boas práticas ao nível comunitário.

Importaria talvez, repensar a política de ajudas estatais ao nível comunitário, visto a relação directa entre
a Comissão e as autoridades locais e/ou regionais (intrínseca a qualquer assunto relativo à atribuição de
ajudas por estas últimas) poder vir a ser cada vez mais complexa.

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

•  Código da Estrada – Registo Automóvel
− Relator: J. PEGADO LIZ (Interesses Diversos � PT)
 
− Referências: Parecer de iniciativa � CESE 1630/2004
 
− Pontos principais:
 

O CESE considera que:
 
− que um certo grau de harmonização das legislações no que se refere às regras de circulação rodoviária

não só constitui um meio eficaz de acelerar a realização do mercado interno como é susceptível de
contribuir, de forma decisiva, para uma maior segurança na circulação rodoviária e para a prevenção dos
acidentes e de assim tornar mais consistente a liberdade de circulação dos cidadãos europeus;

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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− que, no estado actual, será de considerar a possibilidade da utilização de uma directiva de harmonização
mínima, tomando como matriz a Convenção de Viena, com a definição das regras de trânsito e da
sinalização fundamentais, das condições de habilitação e de licença para conduzir, bem como da
natureza das suas infracções e da respectiva punição, como um primeiro passo para a instituição de um
Código da Estrada Europeu;

− que um instrumento comunitário vinculativo poderá, por outro lado, definir as bases para criação de um
sistema único de registo automóvel, aproveitando muito da experiência já recolhida ao nível da
cooperação entre as entidades nacionais competentes.

Por fim, o CESE insta a Comissão para que dê inicio aos estudos prévios indispensáveis no sentido de
uma análise de custos/benefícios em relação aos vários domínios a harmonizar.

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

2. COMPETITIVIDADE – POLÍTICA INDUSTRIAL

•  Mutações Industriais
− Relator: J. VAN IERSEL (Empregadores � NL)
− Co-relator: LEGELIUS (delegado � SE)
 
− Referências: COM(2004) 274 final � CESE 1640/2004

 
− Pontos principais:

Decorridos vários anos, a política industrial voltou a constar da ordem do dia europeia. Na verdade, na
última década houve medidas específicas de política industrial e abordagens temáticas, que nem sempre
foram objecto de coordenação adequada, nem equilibradas de um ponto de vista das empresas europeias.
O contexto internacional em mutação � desempenhando os EUA, a China e a Índia um papel
preponderante � exige uma reflexão e maiores esforços. Chegou a altura de reavaliar a indústria
transformadora e de clarificar a complexa inter-relação entre indústria e serviços.

Na opinião do Comité, constitui um importante desafio a sensibilização do público em geral, o qual deve
dispor de dados e análises transparentes, a fim de se promover um consenso e conseguir-se o seu apoio.
O CESE apoia sem reservas os três eixos estratégicos: "legislar melhor"; uma abordagem integrada ao
nível comunitário; políticas sectoriais com medidas específicas e adaptadas. "Legislar melhor" significa
uma séria avaliação das actuais e das novas medidas. A abordagem integrada significa uma efectiva
coordenação das políticas comunitárias e nacionais. Um aspecto particularmente novo neste documento
da Comissão é a dimensão sectorial e as abordagens "por medida". Não obstante determinados
denominadores comuns, varia a situação nos diversos sectores. A Comissão efectuou um certo número de
análises sectoriais e prevêem-se ainda mais. O CESE apoia esta prática como base para a "nova visão" de
política industrial.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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O Comité considera a política industrial um instrumento útil para colocar a economia europeia na
vanguarda da competitividade, do conhecimento e da sustentabilidade, como pretende a Estratégia de
Lisboa. Para tal, as análises e políticas deverão ser alinhadas de modo mais directo às dinâmicas dos
diferentes sectores e empresas envolvidos. A "nova visão" da política industrial baseia-se, sem dúvida, na
conformidade com o mercado e no processo de liberalização. Inclui igualmente, todavia, características
específicas dos sectores, tais como as consultas em curso do sector empresarial, regulamentação,
supressão das barreiras não comerciais, IDT, comércio e gestão de recursos humanos. Além disso,
implica o estabelecimento de plataformas tecnológicas que poderão criar novas alianças privado-privado
e público-privado na Europa, tais como entre universidades, centros de investigação e empresas.

Será desejável uma melhor coordenação na Comissão (por exemplo, sob os auspícios da DG Empresa) e
no Conselho de Ministros, a fim de promover a visibilidade e incentivar sinergias. Para tal, seria bem
acolhido um plano de acção intercalar aprovado pela Comissão e pelo Conselho Competitividade. O
CESE urge que a revisão intercalar da Estratégia de Lisboa, em 2005, deverá ter em conta a "nova visão"
de política industrial.

− Contacto: José Miguel CÓLERA RODRÍGUEZ
          (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

•  Contas individuais e consolidadas
− Relator: J. FRANK von FÜRSTENWERTH (Empregadores � DE)
− Co-relator: HOSMAN (delegado � NL)
 
− Referências: COM(2004) 177 final � 2004/0065 (COD) � CESE 1648/2004

 
− Contacto: Aleksandra Klenke

(tel: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int

 
3. COMPETITIVIDADE – POLÍTICAS SECTORIAIS

•  O turismo e o desporto
− Relator: P. PESCI (Empregadores � IT)

− Referências: Parecer de iniciativa � CESE 1628/2004

− Pontos principais:

O turismo e o desporto podem dar um importante contributo para a realização dos objectivos fixados na
Estratégia de Lisboa.

Com a inclusão do turismo e do desporto na versão final da Constituição Europeia, o CESE espera que a
Comunidade desenvolva uma actividade significativa e sugere a utilização do método aberto de
coordenação para assegurar o intercâmbio de capacidades e de conhecimentos e a sua comparação a nível
europeu.

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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O CESE propõe, por conseguinte:

•  a criação de um Observatório Comum Europeu e de uma base de dados capazes de recolher, reunir e
difundir nos Estados-Membros conhecimentos e melhores práticas para o desenvolvimento dos dois
sectores;

•  a promoção de estudos e trabalhos de investigação que permitam uma análise comparada a nível europeu
do impacto social, económico e ambiental do binómio turismo-desporto;

•  a criação de uma Agência Europeia do Turismo, com a finalidade de salvaguardar as especificidades
deste sector, analisar as suas fragilidades, definir eixos de desenvolvimento e identificar instrumentos
inovadores para o crescimento sustentável a integrar nas acções estruturais da União Europeia.

O presente parecer é denominado pelo CESE "Declaração de Roma sobre o turismo e o desporto".

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

4. COMPETITIVIDADE – INVESTIGAÇÃO

•  Ciência e tecnologia
− Relator: G. WOLF (Interesses Diversos � DE)

− Referências: COM(2004) 353 final � CESE 1647/2004
 
− Pontos principais:
− 

O Comité salienta que a investigação é determinante para os objectivos de Lisboa.

Merecem destaque o objectivo dos 3%, assim como a proposta de duplicar o orçamento comunitário para
a investigação e o desenvolvimento.

O Comité chama a atenção para o facto de que o objectivo dos 3% corresponde à actual situação
concorrencial, devendo esta percentagem ser adaptada às tendências de crescimento que se venham a
registar, por exemplo, nos EUA e no Sudeste asiático.

O Comité concorda com a intenção da Comissão de utilizar uma parte dos Fundos Estruturais para o
reforço das capacidades e das infra-estruturas de investigação. Recomenda, além disso, a utilização dos
fundos de investimento europeus também para este fim.

O CESE recomenda que os instrumentos sejam mais simples e flexíveis, mas ao mesmo tempo se
inscrevam na linha dos anteriores. O CESE associa-se também às conclusões do Relatório Marimon.

O Comité recomenda que as PME sejam envolvidas na investigação e no desenvolvimento e no processo
de inovação.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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O CESE elogia a intenção da Comissão de introduzir os novos temas do espaço e da segurança.

O CESE louva igualmente o propósito da Comissão de criar um Conselho Europeu de Investigação
independente.

O CESE aponta para a importância fulcral das relações existentes entre as várias categorias de
investigação, nomeadamente a investigação fundamental, a investigação aplicada (investigação dirigida)
e o desenvolvimento, o que pressupõe um apoio equilibrado às categorias.

Por fim, o CESE concorda com o plano da Comissão de tornar a Europa mais atraente para os melhores
investigadores e de tornar a carreira científica mais convidativa para os jovens mais dotados.

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

•  Nanotecnologias
− Relator: A. PEZZINI (Empregadores � IT)

− Referências: COM(2004) 338 final � CESE 1629/2004
 
− Pontos principais:

O CESE concorda plenamente com as conclusões do Conselho "Competitividade" de 24 de Setembro de
2004 sobre o importante papel e as potencialidades das nanociências e das nanotecnologias.

O CESE recomenda um aumento substancial dos recursos para a investigação de base.

O objectivo de 3% decidido em Barcelona deveria ser realizado reservando uma parte dos recursos para a
área das nanociências.

As perspectivas financeiras da Comunidade para o período 2007-2013, propostas recentemente pela
Comissão, deverão ser avaliadas e redefinidas a fim de responderem aos desafios desta nova revolução
tecnológica.

O aumento provável dos fundos deverá reflectir-se na afectação de uma verba adequada para este efeito
no próximo Sétimo Programa-Quadro. A quantia estabelecida deverá ter, de qualquer modo, uma relação
com as previsões noutros países, por exemplo, nos EUA.

Na opinião do Comité, é imperioso criar plataformas tecnológicas dotadas de grande massa crítica e de
um elevado valor acrescentado europeu.

O Comité reafirma a urgência da criação de infra-estruturas europeias de alto nível e de um reforço dos
Centros de Competência (CdC).

O CESE pensa que é primordial conseguir resolver com clareza e de forma satisfatória o problema da
patente para garantir o êxito da investigação aplicada na área das nanotecnologias.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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No que se refere à cooperação internacional, os esforços de uniformização das medidas e dos processos
teriam maior sucesso se houvesse cooperação com os países terceiros.

As organizações sectoriais também poderão desempenhar um papel importante ao nível nacional e local.

Para o CESE, um mecanismo importante ao nível europeu poderia ser a criação de um centro de
coordenação (Clearing House) europeu da informação.

A par das plataformas europeias, e em conjugação com elas, seria oportuno criar algumas plataformas de
dimensão mundial.

O Banco Europeu de Investimento (BEI), através da intervenção concreta do Fundo Europeu de
Investimento (FEI), deveria criar linhas de crédito a margens reduzidas.

Conviria inscrever neste contexto as iniciativas destinadas a avaliar o impacto das nanotecnologias na
saúde e no ambiente, relacionando as iniciativas promovidas pela UE (abordagem descendente) com
outras iniciativas estabelecidas e encorajadas ao nível local (abordagem ascendente).

O CESE defende uma relação estreita e contínua entre os resultados da investigação e os princípios éticos
universalmente reconhecidos, para os quais será necessário um diálogo internacional.

O CESE entende que a coordenação da investigação, no vasto campo das nanotecnologias, deve ser
confiada à Comissão.

O CESE dirige à Comissão um apelo no sentido de apresentar de dois em dois anos um relatório sobre o
desenvolvimento das nanotecnologias.

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

5. DEFESA DOS CONSUMIDORES

•  Programa utilização mais segura da Internet
− Relator: D. RETUREAU (Trabalhadores � FR)
− Co-relatora: A. DAVISON (Interesses Diversos � UK)
 
− Referências: COM(2004) 91 final � 2004/0023 (COD) � CESE 1651/2004
 
− Contacto: Raffaele Del FIORE

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

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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6 DIREITOS SOCIAIS E SOCIETAIS

•  Relações entre gerações
− Relator: J.-M. BLOCH-LAINÉ (Interesses Diversos � FR)

− Referências: Parecer de iniciativa � CESE 1655/2004
 
− Pontos principais:

 
As sociedades da Europa, e a sociedade europeia, que elas começaram a construir em conjunto, estão a
ser e serão normalmente expostas a riscos de fracturas sociais, políticas, étnicas e culturais. Há que fazer
tudo para que a estes factos não acresçam ameaças de fracturas entre gerações.

A multiplicidade e a complexidade das componentes sectoriais a tomar em consideração não dispensam
que se conceba e se elabore uma abordagem global e sistémica; visto que neste domínio, como noutros,
as realidades nem são compartimentadas, nem dissociáveis. E deve-se sublinhar que uma boa gestão dos
problemas das relações intergeracionais teria incidências económicas muito positivas.

O Comité Económico e Social Europeu atribui uma importância essencial a este domínio de reflexão que
suscita, manifestamente, uma crescente atenção, mas que não assume ainda a importância que merece nas
preocupações políticas da União e dos seus Estados-Membros.

O parecer do Comité constitui uma resposta a um desafio: o de contribuir para que haja, no futuro, uma
maior concertação acerca de um tema primordial, que implica a intervenção coordenada e prolongada de
uma miríade de agentes, que impõe evitar a predominância de interesses virados para o curto prazo e que
requer a continuidade de um plano construtivo. Trata-se da elaboração progressiva de um novo pacto
entre gerações nos territórios da União Europeia.

O Comité, nesta fase, recomenda a organização de uma sessão pública de reflexão sobre este vasto tema
e candidata-se ao lançamento e à organização desta iniciativa.

O compromisso do Comité nesta vasta problemática pode e deve exercer-se constantemente e ao longo
de todo o percurso, em estreita cooperação com as instituições da União.
 

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

•  Estratégias – Extensão da idade de saída do mercado de trabalho
− Relator: G. DANTIN (Trabalhadores � FR)

− Referências: COM(2004) 146 final � CESE 1649/2004

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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− Pontos principais:

 
 O CESE concorda globalmente com a escolha dos grandes eixos de acção que constituem o fulcro da
comunicação. Estes temas, que representam possíveis soluções, devem ser considerados de forma
positiva, sem prejuízo da qualidade e da natureza das medidas de execução adoptadas e das observações
formuladas pelo Comité. Quer se trate de pré-reformas e incentivos financeiros, de reforma do regime de
pré-reforma, de formas flexíveis de organização do trabalho, de condições de saúde e de segurança no
trabalho ou de melhoria da qualidade do emprego.
 
 O Comité considera que, para além das acções concretas a empreender, é fundamental que, no plano da
percepção, tudo seja feito para que haja uma mudança de mentalidades e uma tomada de
consciência por parte de trabalhadores e empregadores, sensibilizando os primeiros para o facto de
que trabalhar depois dos 55 anos valoriza, e os segundos (sejam eles do sector público ou privado) para as
vantagens que representam os trabalhadores mais velhos. Sem esta tomada de consciência colectiva as
medidas que vierem a ser adoptadas não resultarão plenamente.

 Por conseguinte, o Comité sugere, como o fizera já em parecer de iniciativa datado de Outubro de 2000,
que a Comissão promova, em colaboração com os Estados-Membros, uma campanha de sensibilização,
informação e esclarecimento direccionada para os principais actores e a sociedade em geral, que contribua
para gerar uma percepção positiva do papel dos trabalhadores mais velhos nas empresas privadas, no
sector público e na sociedade em geral.

 O CESE congratula-se com o facto de que o "Rapport du Groupe de haut niveau sur l'avenir de la
politique sociale dans une UE élargie", publicado no final do primeiro semestre de 2004, retoma a
proposta do Comité.
 

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

 
•  Reformulação das directivas em matéria de igualdade entre homens e mulheres
− Relatora: M. SHARMA (Empregadores � UK)

− Referências: COM(2004) 279 final � 2004/0084 (COD) � CESE 1641/2004
 
− Pontos principais:

O CESE felicita a Comissão pelo seu trabalho no sentido de uma simplificação e de tornar mais acessível
o grande volume de directivas sobre a igualdade entre os sexos, mas refere, porém, que apesar de a
substância não ter sido alterada, a actualização e modernização das directivas, em conjunto com a
jurisprudência resultante, podem implicar mudanças a longo prazo.

O CESE concorda com a posição da Comissão de que a inclusão destas cinco directivas iria complicar e
alongar a directiva reformulada, mas gostaria de chamar a atenção para a Directiva 86/613/CEE que
carece de revisão imediata.
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O CESE considera que o intercâmbio e a promoção de boas práticas, bem como o aumento do diálogo
social, neste domínio são formas concretas de realizar progressos para uma verdadeira igualdade e
reconhece plenamente o papel fundamental dos parceiros sociais. Simultaneamente, a Comissão deve
fazer mais esforços no sentido de promover a igualdade de tratamento, a igualdade de oportunidades e
realçar a importância das mulheres para a economia europeia com vista a atingir os objectivos de Lisboa.

O CESE insta com a Comissão para que pondere formas de incentivar os Estados-Membros a elaborarem
uma brochura de orientação realçando as características principais das directivas comunitárias sobre a
igualdade entre os sexos tais como transpostas para o direito nacional, por forma a colmatar a ignorância
existente quanto à igualdade de tratamento e realçar os benefícios para a economia.

− Contacto: Torben BACH NIELSEN
           (Tel.: 32 2 546 96 19 � e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

7. COESÃO EUROPEIA

•  Procedimento único – PEACE
− Relator: J. SIMPSON (Interesses Diversos � UK)

− Referências: COM(2004) 631 final � 2004/0224 (AVC) � CESE 1653/2004
 
− Pontos principais:

 
O Comité aprova a proposta da Comissão.
 

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

 
•  Procedimento único – NUTS
− Relator: J. TÓTH (Interesses Diversos � HU)

− Referências: COM(2004) 592 final � 2004/0202 (COD) � CESE 1654/2004
 
− Pontos principais:

 
O Comité aprova a proposta da Comissão.
 

− Contacto: Borbala SZIJ
          (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

8. POLÍTICA COMUM DE IMIGRAÇÃO

•  Instrumentos políticos (imigração)
− Relator: L. M. PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores � ES)

− Referências: COM(2004) 412 final � CESE 1642/2004

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS 59

Boletim 10.01.2005 - PT - PE 351.878

 
− Pontos principais:

 
 O CESE considera muito positivo que a Comissão apresente esta comunicação que pressupõe um novo
impulso para a política comunitária em matéria de imigração. No Conselho, os debates decorrem com
muitas dificuldades devido à atitude pouco cooperante de alguns governos. O CESE manifestou em vários
pareceres que existe uma relação clara entre a imigração legal e a imigração clandestina. Quando não
existem canais adequados, transparentes e flexíveis para a imigração legal, a imigração clandestina
aumenta. Importa igualmente adoptar uma política de asilo adequada e uma legislação harmonizada que
garanta a protecção efectiva das pessoas que necessitam de protecção internacional.

Em resposta à Comissão, o CESE salienta que é necessário que a admissão de imigrantes económicos seja
regulamentada ao nível da UE, pelo que é forçoso alcançar um elevado grau de harmonização legislativa,
conforme previsto no Projecto de Tratado Constitucional.

Os canais legais existentes para a imigração laboral são insuficientes. Os acordos bilaterais, as quotas, os
programas para a admissão de trabalhadores altamente qualificados e os restantes instrumentos
actualmente disponíveis não são suficientes para canalizar a imigração económica através dos canais
legais, uma vez que a imigração clandestina continua a crescer. A União Europeia e os Estados-Membros
precisam de uma legislação aberta que permita a imigração laboral através de canais legais e
transparentes, tanto de trabalhadores altamente qualificados como os de actividades menos qualificadas.
 

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

•  Procedimento único – Pedido de protecção nos Estados-Membros
− Relatora: A. LE NOUAIL (Trabalhadores � FR)

− Referências: COM(2004) 503 final � SEC(2004) 937 � CESE 1644/2004
 
− Pontos principais:

O Comité apoia o grau de ambição mostrado pela Comissão e partilha a preocupação desta de garantir
que um procedimento único preserve a integridade da Convenção de Genebra de 1951. Neste sentido, e
em conformidade com o disposto na directiva sobre a qualificação e condições exigidas, a análise dos
direitos dos refugiados deveria ser feita, em primeiro lugar, com base nos procedimentos da Convenção
de 1951 e a análise de uma protecção subsidiária deveria ser feita, em segundo lugar, no caso de as
condições exigidas no primeiro estatuto convencional não serem preenchidas.

O Comité apela à Comissão para que, na sua comunicação e no arranque das fases preparatória e
legislativa, tenha em conta o princípio da não repulsão (art. 33° da Convenção de Genebra), bem como a
necessidade de tornar eficaz um direito de recurso jurídico com efeito suspensivo quanto a decisões
negativas.
 

− Contacto: Pierluigi BROMBO
          (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo.@esc.eu.int)
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•  Entrada organizada na UE de pessoas – Protecção internacional
− Relatora: A. LE NOUAIL (Trabalhadores � FR)

− Referências: COM(2004) 410 final � CESE 1643/2004
 
− Pontos principais:

O Comité aprova a intenção da Comissão baseada nas recomendações do UNHCR, mas considera
insuficientes, na comunicação da Comissão, as garantias do nível de protecção internacional adquirido
desde 1951.

O Comité receia, pelo contrário, que a margem deixada aos Estados-Membros para determinar os critérios
de acesso aos programas de reinstalação leve paulatinamente a diminuir a protecção garantida.

O Comité apoia a proposta da Comissão como contribuição da UE para a protecção efectiva dos
refugiados reconhecidos pelo estatuto de refugiado com a condição de que as garantias jurídicas e de
respeito dos direitos individuais dos requerentes de asilo se apliquem.

Apesar da necessidade de aliviar os países de primeiro acolhimento ou de trânsito nas regiões de origem e
amplificar a contribuição para voltar a dar as condições de vida normal e digna aos refugiados, a eventual
cooperação com os países de primeiro acolhimento ou de trânsito relativamente aos programas de
reinstalação não deveria, em qualquer dos casos, substituir o direito individual de requerer asilo no
território da UE, nem as obrigações dos Estados da Convenção de Genebra que tenham sido objecto de
requerimento de asilo individual.

 
− Contacto: Pierluigi BROMBO

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

9. AJUDA EXTERNA

•  Ajuda externa da Comunidade
− Relator: J. M. ZUFIAUR NARVAIZA (Trabalhadores � ES)

− Referências: COM(2004) 313 final � 2004/0099 (COD) � CESE 1645/2004

− Pontos principais:

− A presente proposta apresenta um regulamento único que define o acesso a toda a ajuda comunitária a
aplicar em todos os actos jurídicos de base que regem a ajuda externa abrangida pelo orçamento das CE.
O âmbito de aplicação do presente regulamento não abrange todos os instrumentos de ajuda externa da
Comunidade, tais como a ajuda macro-financeira directamente gerida pelo país beneficiário da ajuda. Os
objectivos da proposta são optimizar o impacto ao mais  baixo custo e inscrever o debate no contexto da
participação dos países em vias de desenvolvimento na execução da ajuda. Assim, é uma resposta ao
consenso internacional, segundo o qual a prática de vincular a concessão da ajuda, directa ou
indirectamente, à aquisição de bens e serviços obtidos através dessa ajuda no país doador reduz a sua
eficácia.
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A proposta está em consonância com a ortodoxia dos organismos doadores e com as posições prévias das
instituições comunitárias e dos Estados-Membros. Nada há nela, por isso, que se afigure ao CESE
discordante ou negativo para a cooperação ao desenvolvimento ou para a acção externa da União. Muito
pelo contrário, contribui, em sua opinião, para a melhoria da eficácia da cooperação comunitária e para o
respeito dos seus "três c": coerência, complementaridade, coordenação.

No seu parecer, o CESE recomenda mais rigor e precisão nos seguintes aspectos:

a) Insistir no protagonismo que deverão ter os países que beneficiem de ajuda enquanto actores
fundamentais do seu desenvolvimento.

b) Analisar em profundidade o ciclo da ajuda comunitária no que se refere aos custos de abastecimento,
custos reais de transporte e mobilização de recursos. O CESE vê com preocupação o risco de se criarem
novas normas rígidas que aumentem a burocracia e abrandem o fornecimento rápido de ajuda.

c) O regulamento deve pautar-se pela observância das normas internacionais em matéria sociolaboral e
ambiental e nada nele deverá favorecer medidas de "dumping" laboral, social ou ambiental.

− Contacto: Beatriz PORRES de MATEO
          (Tel.: 00 32 2 546 91 31 � e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

10. AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCAS, E RESPEITO DO AMBIENTE

•  Coexistência entre os OGM e as culturas tradicionais e biológicas
− Relator: B. VOSS (Interesses Diversos � DE)

 
− Referências: Parecer de iniciativa � CESE 1656/2004

 
− Pontos principais:

− O Comité apresenta recomendações sobre os princípios da coexistência, a elaboração de princípios
científicos e o tratamento da situação actual do conhecimento científico, a precaução e o recurso às
melhores técnicas disponíveis na gestão dos riscos, bem como sobre a obtenção e a preservação da
informação necessária à identificação e à rotulagem. O Comité faz também propostas sobre os aspectos
da coexistência que devem ser regulados ao nível europeu, por um lado, e ao nível nacional e regional,
por outro.

−  O Comité afirma, além disso, o seguinte:
 

− para a coexistência é fundamental a existência de normas vinculativas, pragmáticas, verificáveis e
robustas de boas práticas profissionais em todas as etapas da produção;

− as disposições sobre a rotulagem e o nível de pureza das sementes são determinantes para assegurar a
coexistência;

− as disposições sobre responsabilidade civil devem abranger sem lacunas as compensações por danos
financeiros; e

− há que determinar os custos totais da coexistência, minimizá-los e reparti-los segundo o princípio do
poluidor-pagador.
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− Contacto: Johannes KIND
          (Tel.: 00 32 2 546 91 11 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

 
•  Plano de acção – agricultura biológica
− Relator: B. VOSS (Interesses Diversos � DE)

 
− Referências: COM(2004) 415 final � CESE 1657/2004

− Pontos principais:

O CESE acolhe favoravelmente o plano de acção, em particular quaisquer campanhas de comercialização
e de informação dos consumidores bem pensadas e certeiras. Os esforços de harmonização das normas e
dos controlos não deverão sobrecarregar as empresas e terão de respeitar as especificidades regionais. O
logotipo da UE não deveria impedir a indicação da denominação de origem quer nas mercadorias
comunitárias quer nas dos países terceiros. O Comité aconselha que, por forma a assegurar a produção
biológica em toda a Europa, os valores mínimos de contaminação por OGM para todas as sementes
sejam fixados em função dos limiares de rastreabilidade.

O CESE acompanha com grande preocupação o debate sobre as previsões financeiras. Uma redução da
dotação destinada ao desenvolvimento rural representaria um retrocesso na agricultura biológica e no
sector agroalimentar biológico na Europa. Este sector, tão fundamental por criar perspectivas de emprego
e garantir a produção de bens de interesse público, deveria ser tido devidamente em conta no programa
FEADER. O seu grande interesse para toda a sociedade e os incipientes recursos privados para a
investigação neste sector exigem que este sector represente uma maior prioridade no programa-quadro de
investigação.

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

•  Plano de acção – Ambiente e saúde 2004-2010
− Relator: P. BRAGHIN (Empregadores � IT)

 
− Referências: COM(2004) 416 final � CESE 1636/2004

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

•  Agência de Controlo das Pescas
− Relator: G. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Interesses Diversos � ES)

 
− Referências: COM(2004) 289 final � 2004/0108 (CNS) � CESE 1635/2004

 
− Contacto: Katalin GÖNCZY

          (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)
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•  Armadilhagem para animais
− Relator: J. DONNELLY (Interesses Diversos � IE)

 
− Referências: COM(2004) 532 final � 2004/0183 (COD) � CESE 1637/2004
 
− Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO

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

•  Armazenamento de sémen de bovinos
− Relator: L. NIELSEN (Interesses Diversos � DK)

 
− Referências: COM(2004) 563 final � 2004/0188 COD � CESE 1638/2004

− Contacto: Katalin GÖNCZY
          (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

11. PAC

•  OCM-Açúcar
− Relator: J.-P. BASTIAN (Empregadores � FR)
− Co-relator: R. STRASSER (Interesses Diversos � AT)

 
− Referências: COM(2004) 499 final � CESE 1646/2004

− Pontos principais:

O CESE reconhece a necessidade de se adaptar a OCM do açúcar, mas considera que as propostas de
reforma vão demasiado longe e que a sua aplicação se traduzirá por repercussões consideráveis no sector
europeu do açúcar, nomeadamente ao nível do emprego. Lamenta ter de constatar que as propostas não
estão suficientemente fundamentadas e que o seu impacto não foi objecto de avaliação adequada como se
impunha. Nesta perspectiva, o Comité Económico e Social Europeu:

•  solicita que a data de entrada em vigor do novo regulamento seja adiada para o dia 1 de Julho de
2006;

•  considera que o regulamento deveria abranger um período mínimo de seis anos por forma a
proporcionar uma perspectiva suficiente para o sector;

•  solicita que, tal como o desejam os PMD (países menos desenvolvidos), a União negoceie quotas de
importação de açúcar PMD. Convém, de qualquer dos modos, proibir a prática de operações de
triangulação e fixar critérios de sustentabilidade social e ambiental e de soberania alimentar, de que
deverá depender o acesso ao mercado comunitário;

•  solicita que se fixem rapidamente quotas de importação para os Balcãs;
•  considera que a ordem de grandeza das adaptações de preços e de quotas de produção deve ser

estritamente limitada aos compromissos internacionais;
•  recomenda a manutenção do regime de intervenção como instrumento para garantir os preços;
•  interroga a Comissão quanto às suas intenções em relação às produções de açúcar extra-quota.
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O CESE considera que a Comissão não deve fugir às suas responsabilidades e deve conceber um
verdadeiro plano de reestruturação da indústria europeia do açúcar que respeite os interesses dos
fabricantes de açúcar, dos produtores de beterraba e dos trabalhadores em questão.
 

O Comité espera que as propostas feitas no seu parecer, apresentado ao Parlamento Europeu numa
audição pública em 30 de Novembro, sejam tidas em conta pela Comissão aquando da formulação das
propostas legislativas em finais de Maio de 2005.

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

12. TRANSPORTES MARÍTIMOS

•  Acessibilidade da Europa por mar
− Relator: J. SIMONS (Empregadores � NL)
 
− Referências: Parecer de iniciativa � CESE 1652/2004
 
− Pontos principais:

O CESE considera que a Comissão deve investigar os problemas de congestionamento nos portos
comunitários e, especialmente, nos portos de contentores e explorar vias possíveis para resolvê-los, por
forma a manter a posição competitiva da Europa no mundo. A União Europeia não deverá desperdiçar
esta oportunidade, não sendo necessário apresentar outras propostas diversas das já existentes para o
apoio financeiro aos portos. A Comissão Europeia deve, por um lado, realizar um estudo de impacto
global sobre os custos da segurança portuária e, por outro lado, delinear um esquema comunitário para o
seu financiamento.

 
Por fim, a União Europeia poderia começar desde já a criar condições de concorrência leal equitativas
(level playing field), promover uma certa liberalização do mercado do sector marítimo, criar maior
clareza, especialmente no que respeita aos auxílios estatais, mediante orientações inequívocas, prestar a
máxima atenção à aplicação e à observância da regulamentação em vigor e impor a transparência dos
fluxos financeiros.
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− Contacto: Luís LOBO
          (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Isenção por categoria – Conferência marítima
− Relatora: A. BREDIMA-SAVOPOULOU (Empregadores � EL)
 
− Referências: COM(2004) 675 final � CESE 1650/2004
 
− Pontos principais:

O CESE mantém que o Regulamento (CEE) nº 4056/86 deveria ser revogado e substituído por um novo
regulamento da Comissão sobre conferências marítimas, que conceda uma isenção por categoria para
cinco anos. O novo regime deveria respeitar estritamente os critérios estabelecidos pelo Tribunal
Europeu de Primeira Instância e pela Comissão (por exemplo, o processo TACA). O sistema das
conferências marítimas deveria ser mantido a fim de defender a competitividade dos armadores
comunitários em todo o mundo. Se as alianças e outros tipos de acordos de cooperação correspondem às
necessidades dos grandes transportadores, o facto é que os transportadores de pequena e média dimensão
continuam a precisar das conferências para conservarem as quotas de mercado, especialmente nas rotas
comerciais com os países em desenvolvimento. A abolição da isenção por categoria pode ter efeitos
anticoncorrenciais para os pequenos transportadores, na medida em que vem reforçar a posição
dominante dos grandes transportadores.

Conviria que a Comissão utilizasse o período transitório de cinco anos para acompanhar a evolução do
sector do transporte marítimo regular, incluindo a tendência para a consolidação. Acresce que a
Comissão deveria lançar uma série de consultas com outros países (OCDE) com vista a chegar a um
sistema alternativo que seja compatível a nível mundial.

− Contacto: Luís LOBO
          (Tel.: 00 32 2 546 9717 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Promoção do transporte marítimo – Formação dos marítimos
− Relator: E. CHAGAS (Empregadores � PT)
 
− Referências: Parecer de iniciativa � CESE 1631/2004
 
− Contacto: Luís LOBO

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

•  Reconhecimento dos certificados dos marítimos
− Relator: E. CHAGAS (Empregadores � PT)
 
− Referências: COM(2004) 311 final � 2004/0098 COD � CESE 1633/2004
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− Contacto: Luis LOBO

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

•  Tecnologias de informação – Vias navegáveis
− Relator: J. SIMONS (Empregadores � NL)
 
− Referências: COM(2004) 392 final � 2004/0123 (COD) � CESE 1634/2004

− Contacto: Siegfried JANTSCHER
          (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: Siegfried.jantscher@esc.eu.int

_____________
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 49
Type: http:

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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



Addendum: 3

Page: 67
Type: http:

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


	PRESIDÊNCIA
	PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

	ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS
	PERGUNTAS ESCRITAS	(Situação em 22.12.2004)
	PERÍODO DE PERGUNTAS	(B6-0136/04)				14 e 15 Dezembro 2004
	RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
	DECLARAÇÕES ESCRITAS1

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

	ACTOS OFICIAIS
	DOCUMENTOS DA COMISSÃO

	INFORMAÇÕES GERAIS
	POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM
	COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS�DO PARLAMENTO EUROPEU
	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2
	Page 3


