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LISTA DOS INTERGRUPOS EXISTENTES NO SEIO DO PARLAMENTO EUROPEU 

Constituídos nos termos da regulamentação aprovada pela Conferência dos presidentes em 16.12.1999 
(Situação em 13/04/2005) 

 
 

 
Denominação 

 
Data de 

constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
 

FIELDSPORTS, FISHING AND CONSERVATION 15/12/2004 EBNER Michl PPE/DE           IND/DEM 
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 15/12/2004 CASACA Paulo PPE/DE                        PSE 
Verts/ALE              

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

BALTIC EUROPE 06/01/2005 BEAZLEY Christopher PPE/DE  
PSE 
ALDE 

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE EUROPEAN 
CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 
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Denominação 
 

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
 

TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor PPE/DE 
PSE 
ALDE             

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

07/01/2005 HIERONYMI Ruth PPE/DE                          PSE 
GUE/NGL 

FOURTH WORLD EUROPEAN COMMITTEE  07/01/2005 ROURE Martine PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL                          

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

12/01/2005 STEVENSON Struan PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

TOURISME 12/01/2005 SUDRE Margie PPE/DE                ALDE 
PSE 
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Denominação 
 

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
 

DISABILITY  20/01/2005 HOWITT Richard PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  

TRADE UNION COORDINATION GROUP 20/01/2005 HUGHES Stephen PPE/DE                  
PSE 
GUE/NGL                          

ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE            
ALDE 
GUE/NGL 

SME (SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS) 28/01/2005 KARAS Othmar PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 

LESBIAN AND GAY INTERGROUP 02/02/2005 CASHMAN Michael  Verts/ALE 
ALDE 
PSE 
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Denominação 
 

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
 

PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE   
ALDE 
Verts/ALE 
 

TIBET 14/02/2005 MANN Thomas PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 

CIEL ET ESPACE 09/03/2005 BUSQUIN Philippe PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

GLOBALISATION INTERGROUP 30/03/2005 FORD Glyn PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 

VITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 08/04/2005 LULLING Astrid PPE/DE 
IND/DEM 
UEN 
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Denominação 
 

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
 

HEALTH AND CONSUMER 13/04/2005 AYUSO GONZALEZ Pilar PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE 

URBAN - LOGMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie PPE/DE 
PSE 
ALDE 
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 28.04.2005) 
 
 
Autor Objecto N° 

Michl Ebner O alargamento representado nas moedas de euros E-1201/05 

Ioannis Gklavakis Elevados teores de nitratos da batata produzida na Turquia E-1202/05 

Chris Davies Retenção na fonte E-1203/05 

Chris Davies Remoção das barbatanas dos tubarões E-1204/05 

Chris Davies Colonos turcos em Chipre E-1205/05 

Michl Ebner Utilização ilegal de redes de emalhar de deriva E-1206/05 

Fiona Hall Produtores de açúcar ACP E-1207/05 

Fiona Hall Reforma do regime do açúcar E-1208/05 

Avril Doyle Identificação de proteínas animais nos alimentos E-1209/05 

Proinsias De Rossa Carne de animais selvagens - ECOFAC E-1210/05 

Proinsias De Rossa Carne de animais selvagens - integração da problemática 
da carne de animais selvagens 

E-1211/05 

Proinsias De Rossa Carne de animais selvagens e FLEGT E-1212/05 

Ilda Figueiredo A integração da China na OMC E-1213/05 

Christopher Heaton-Harris Código de conduta dos membros dos gabinetes dos 
Comissários 

P-1214/05 

Hannu Takkula Financiamento das ajudas ao investimento nas regiões 
pouco povoadas da Finlândia 

P-1215/05 

Josu Ortuondo Larrea e Ignasi 
Guardans Cambó 

Construção de uma instalação de reciclagem de aviões no 
aeródromo de Rozas (Lugo, Galiza) 

E-1216/05 

Josu Ortuondo Larrea e Ignasi 
Guardans Cambó 

Criação de uma força comunitária de intervenção rápida 
para catástrofes marítimas 

E-1217/05 

Josu Ortuondo Larrea e Ignasi 
Guardans Cambó 

Renegociação do Acordo de Pesca com o Reino de 
Marrocos 

E-1218/05 

Josu Ortuondo Larrea e Ignasi 
Guardans Cambó 

Violações da legislação comunitária europeia em matéria 
de meio ambiente na Galiza (Espanha) 

E-1219/05 

Josu Ortuondo Larrea e Ignasi 
Guardans Cambó 

Tratamento de resíduos sólidos derivados do acidente do 
Prestige 

E-1220/05 

Josu Ortuondo Larrea e Ignasi 
Guardans Cambó 

Denúncia de infracção ambiental no SIC do Rio Landro 
(Galiza), incluído na proposta da Rede Natura 2000 

E-1221/05 

Georgios Karatzaferis Aumento do consumo de drogas após o 11 de Setembro E-1222/05 
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Autor Objecto N° 

Ivo Belet Promoção dos combustíveis biológicos E-1223/05 

José Ribeiro e Castro Timor-Leste - dengue E-1224/05 

Ivo Belet Taxa do IVA reduzida para a produção de calçado P-1225/05 

José García-Margallo y Marfil O sector do móvel na Europa: os novos Estados-Membros 
e os países candidatos 

E-1226/05 

Georgios Karatzaferis Intervenções de Carla Del Ponte, Procuradora do Tribunal 
Penal Internacional na FYROM 

E-1227/05 

Christopher Huhne Directiva "ruído ambiente" E-1228/05 

Avril Doyle Cuidados de saúde privados e Tratado Constitucional E-1229/05 

Filip Kaczmarek Concessão de apoio directo aos agricultores que cultivam 
salgueiro-francês 

E-1230/05 

María Ayuso González Carne de crocodilo P-1231/05 

Nikolaos Vakalis Relatório anual - Investigação e tecnologia (artigo 173º do 
TUE) 

P-1232/05 

Manolis Mavrommatis Biblioteca virtual europeia P-1233/05 

Rebecca Harms Contaminação radioactiva na União Europeia na 
sequência do acidente nuclear de Chernobil em 1986 

P-1234/05 

Richard Howitt Reunião inter-sessões da WIPO, de 11 a 13 de Abril de 
2005, e possibilidades de transferência, entre as 
jurisdições, de material em formatos acessíveis a 
deficientes visuais 

P-1235/05 

Antonio López-Istúriz White Ilhas Baleares: região ultraperiférica E-1236/05 

Antonio López-Istúriz White Ilhas Baleares: região ultraperiférica E-1237/05 

Ignasi Guardans Cambó Linha AVE Madrid-Barcelona E-1238/05 

José Ribeiro e Castro Portugal - Seca E-1239/05 

Sérgio Marques Plano de acção para uma grande vizinhança - regiões 
ultraperiféricas 

E-1240/05 

Sérgio Marques Estudos a realizar pela Comissão Europeia sobre os 
serviços de interesse económico geral e sobre as 
telecomunicações - regiões ultraperiféricas 

E-1241/05 

Michl Ebner Negociações com a Croácia P-1242/05 

Raül Romeva i Rueda Directiva da União Europeia relativa aos serviços no 
mercado interno 

E-1243/05 
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Autor Objecto N° 

Raül Romeva i Rueda Directiva da União Europeia relativa aos serviços no 
mercado interno 

E-1244/05 

Raül Romeva i Rueda Tratamento de águas residuais, Município de Mogán, 
Gran Canária 

E-1245/05 

Raül Romeva i Rueda Tratamento de águas residuais urbanas (Município de 
Mogán, Canárias) 

E-1246/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou e 
Stavros Arnaoutakis 

Conclusão das negociações sobre as Perspectivas 
Financeiras e elegibilidade das regiões para o Objectivo 1 
no período 2007-2013 

E-1247/05 

Kyriacos Triantaphyllides Usurpação de património E-1248/05 

Kyriacos Triantaphyllides Regime actual da união aduaneira República de Chipre-
Turquia 

E-1249/05 

Kyriacos Triantaphyllides Número real de refugiados curdos reinstalados pelo 
Governo turco 

E-1250/05 

Kyriacos Triantaphyllides Uso da força pela polícia turca E-1251/05 

Theresa Villiers Clarificação da relação entre as disposições relativas à 
protecção dos dados e as disposições relativas à luta 
contra a fraude/branqueamento de capitais 

E-1252/05 

Michl Ebner Uso indevido da rede Natura 2000 E-1253/05 

Michl Ebner Caso Ante Gotovina E-1254/05 

Erik Meijer Estagnação do co-financiamento do projecto Interreg III B 
nº 363-EB026 "Mobility and Communication" que 
envolve parceiros de três Estados-Membros 

E-1255/05 

Erik Meijer Delimitação no terreno, a curto prazo, da fronteira entre a 
Macedónia e o Kosovo no território da antiga Federação 
Jugoslava 

E-1256/05 

Erik Meijer Actividade de uma empresa europeia que pretende lavrar 
o solo de uma zona costeira da Mauritânia que constitui 
uma área de alimentação e de invernagem importante para 
as aves de arribação europeias 

E-1257/05 

Erik Meijer Adiamento do início das negociações de adesão com a 
Croácia previsto para 17 de Março de 2005 e efeitos 
negativos para a paz e a integração nos Balcãs 

E-1258/05 

Kyriacos Triantaphyllides Página Internet do Gabinete da Comissão Europeia na 
Turquia 

P-1259/05 

Glyn Ford Postos de trabalho no domínio da defesa em Gibraltar E-1260/05 
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Autor Objecto N° 

Glyn Ford Regime de subcontratação em Gibraltar E-1261/05 

Glyn Ford Fronteira Espanha-Gibraltar E-1262/05 

Glyn Ford Selo postal à escala comunitária E-1263/05 

Erik Meijer Preparação de uma posição comum sobre patentes de 
software em 7 de Março de 2005 

E-1264/05 

Erik Meijer Preparação da posição comum sobre a patenteabilidade de 
inventos que implicam programas de computador em 7 de 
Março de 2005 

E-1265/05 

Erik Meijer Preparação da Posição Comum sobre patentes de software 
em 7 de Março de 2005 

E-1266/05 

Erik Meijer Preparação de uma Posição Comum sobre as patentes de 
software em 7 de Março de 2005 

E-1267/05 

Erik Meijer Elaboração de uma posição comum sobre as patentes de 
software em 7 de Março de 2005 

E-1268/05 

Georgios Karatzaferis Dados sobre a contaminação da atmosfera, dos rios e do 
solo dos Balcãs por bombas de urânio empobrecido 

E-1269/05 

Chris Davies Indemnização de carácter discricionário em questões 
médicas 

E-1270/05 

Gabriele Albertini Multa da Philip Morris International E-1271/05 

Dorette Corbey Redução da população de maçaricos-de-bico-direito E-1272/05 

Richard Seeber Lugares destinados a cidadãos austríacos nas instituições 
europeias 

E-1273/05 

Georgios Karatzaferis Declarações do Chanceler Schröder sobre Skopje e a 
Turquia 

E-1274/05 

Panagiotis Beglitis e Nikolaos 
Sifunakis 

Desaparecimento de um sítio arqueológico na Turquia em 
consequência da construção de uma barragem 

E-1275/05 

Michl Ebner Natura 2000 e desenvolvimento rural E-1276/05 

Michl Ebner Regulamentação sobre o desenvolvimento rural E-1277/05 

Avril Doyle Legislação baseada no artigo 152º do Tratado E-1278/05 

Antonio De Poli Prestações sociais bonificadas E-1279/05 

Philip Claeys Mudança de religião na Turquia E-1280/05 

Frederika Brepoels Auxílio estatal à SNCF E-1281/05 

Frank Vanhecke Liberdade de imprensa na Turquia E-1282/05 
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Autor Objecto N° 

Frank Vanhecke Política de informação da Comissão Europeia E-1283/05 

Frank Vanhecke Imunidade dos funcionários das agências da UE E-1284/05 

Frank Vanhecke Genocídio arménio E-1285/05 

Frank Vanhecke Língua usada por políticos curdos E-1286/05 

Frank Vanhecke Financiamento da Autoridade Palestina pela UE E-1287/05 

Zbigniew Kuźmiuk Incumprimento, por parte de alguns Estados-Membros 
que participam na UEM, do limite de défice orçamental e 
suas consequências 

E-1288/05 

Richard Seeber Lugares destinados a cidadãos austríacos nas instituições 
europeias 

E-1289/05 

Georgios Karatzaferis A Turquia ignora mandados de captura internacionais P-1290/05 

Georgios Papastamkos Conclusões erróneas dos dados estatísticos relativos à 
Macedónia Ocidental 

P-1291/05 

Gay Mitchell Exploração de trabalhadores migrantes P-1292/05 

Georgios Karatzaferis Andamento do 3° Quadro Comunitário de Apoio E-1293/05 

Georgios Karatzaferis Contratação de novas empresas de auditoria e de 
conselheiros para a gestão do 3° QCA para a Grécia 

E-1294/05 

Gay Mitchell Fundos do FSE E-1295/05 

Gay Mitchell Infracções ambientais E-1296/05 

Silvana Koch-Mehrin Custos da detenção administrativa dos candidatos a asilo e 
da detenção de cidadãos estrangeiros em situação irregular 
até ao seu repatriamento 

E-1297/05 

Avril Doyle Identificação, registo e controlo dos movimentos de 
animais 

E-1298/05 

Frank Vanhecke Plano de acção da Comissão sobre a Constituição e o 
futuro da UE 

E-1299/05 

Koenraad Dillen Fundos para a ajuda ao desenvolvimento destinados à 
formação das forças armadas 

E-1300/05 

Koenraad Dillen Controlo das empresas europeias no Sudão E-1301/05 

Philip Claeys Prémio de jornalismo 2004 contra a discriminação - 
participantes da Bélgica 

E-1302/05 
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Autor Objecto N° 

Marianne Thyssen Reforma agrícola comunitária, direitos ao pagamento e 
definição de agricultor 

P-1303/05 

Rebecca Harms Infracção da legislação da UE em matéria de adjudicação 
de contratos públicos - contratos de incineração de 
resíduos entre distritos da Baixa Saxónia e o Serviço de 
Limpeza Municipal de Hamburgo 

E-1304/05 

Georgios Papastamkos Regiões administrativas e programáticas E-1305/05 

Konstantinos Hatzidakis Correcções aos programas operacionais do 2° QCA E-1306/05 

Konstantinos Hatzidakis Programas operacionais do 2° QCA E-1307/05 

Simon Coveney Diferenças entre os preços de software na UE e nos EUA E-1308/05 

Marianne Thyssen Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS) - 
critérios para a obtenção do rótulo de qualidade ECTS por 
um estabelecimento de ensino 

E-1309/05 

José Salafranca Sánchez-Neyra Apoio da União Europeia aos processos de reforço das 
instituições e do Estado de direito em países terceiros 

P-1310/05 

Arlene McCarthy Saúde e segurança no local de trabalho P-1311/05 

Karin Riis-Jørgensen e Gunnar 
Hökmark 

Garantias de depósitos / Sociedade Europeia E-1312/05 

Chris Davies Baía de Morecambe E-1313/05 

Sebastiano Musumeci Sociedades mistas com países terceiros no sector da pesca P-1314/05 

José García-Margallo y Marfil Práticas proteccionistas de Marrocos que afectam o sector 
da cerâmica de Castellón 

E-1315/05 

Margrete Auken Declaração da Directora Executiva da UNICEF de que a 
saúde reprodutiva não é relevante em termos da missão da 
UNICEF 

E-1316/05 

Mathieu Grosch Discriminação na emissão de passaportes na Letónia E-1317/05 

Antoine Duquesne Pirataria e contrafacção na indústria do disco E-1318/05 

Bart Staes Avaliação do Erasmus Mundus E-1319/05 

Bart Staes Avaliação do Erasmus Mundus E-1320/05 

Bart Staes Oleodutos na Eslováquia E-1321/05 

Maria Martens Violação dos direitos das mulheres nos Emirados Árabes 
Unidos 

E-1322/05 

Koenraad Dillen A adesão da Croácia e Carla Del Ponte E-1323/05 
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Autor Objecto N° 

Monica Frassoni Remoção do amianto no conjunto da UE P-1324/05 

Mogens Camre Encerramento do Observatório Europeu do Racismo e da 
Xenofobia 

E-1325/05 

Philip Claeys Acordo sobre a União Aduaneira, abertura ao Chipre dos 
portos e aeroportos turcos 

E-1326/05 

Cristiana Muscardini Protecção das línguas e Escolas Europeias E-1327/05 

Cristiana Muscardini Acordo UE-EUA sobre o arroz E-1328/05 

Roberta Angelilli Reconhecimento legal da profissão de desinfestador E-1329/05 

Roberta Angelilli Autorização da venda de produtos fitossanitários E-1330/05 

Roberta Angelilli Responsabilidade médica: possíveis acções de 
indemnização 

E-1331/05 

Roberta Angelilli Financiamento da construção de um centro empresarial 
telemático na Região do Lácio 

E-1332/05 

Frank Vanhecke Importação de produtos têxteis chineses E-1333/05 

Frank Vanhecke Registo criminal europeu e protecção da vida privada E-1334/05 

Frank Vanhecke Importação para a UE de carne proveniente de países da 
África e da América Latina 

E-1335/05 

Kartika Liotard Importação de milho geneticamente modificado não 
homologado 

E-1336/05 

Véronique Mathieu Sector têxtil P-1337/05 

Salvador Garriga Polledo Má utilização dos fundos comunitários E-1338/05 

Georgios Karatzaferis Adesão da Turquia à UE E-1339/05 

Georgios Karatzaferis Poluição dos rios na Grécia E-1340/05 

Georgios Karatzaferis Salvação dos mosaicos do convento de Santa Catarina do 
Sinai 

E-1341/05 

Proinsias De Rossa Birmânia: sanções da UE E-1342/05 

José Ribeiro e Castro Línguas europeias de comunicação universal - A língua 
portuguesa 

E-1343/05 

José Ribeiro e Castro Angola - Vírus de Marburgo E-1344/05 

Pedro Guerreiro Encerramento  de um sector na multinacional Rohde, em 
Santa Maria da Feira, Portugal 

E-1345/05 
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Joost Lagendijk Orçamentos Euratom P-1346/05 

Paul Rübig Provas contabilísticas no âmbito de exportações e 
fornecimentos intracomunitários, remetendo para pergunta 
E-1782/04 

E-1347/05 

Diana Wallis Produtos utilizados no branqueamento dentário E-1348/05 

John Bowis Compensação concedida aos países produtores de açúcar 
com rendimento baixo 

E-1349/05 

Robert Atkins Segurança nos aeroportos E-1350/05 

Georgios Karatzaferis Pedido às autoridades gregas para suprimir o registo da 
religião nos bilhetes de identidade 

E-1351/05 

Georgios Karatzaferis Droga e iniciativas da FYROM E-1352/05 

Robert Sturdy Consulta por parte da Comissão sobre a alteração da 
Directiva 91/414/CEE 

P-1353/05 

Heide Rühle Relatórios anunciados sobre determinadas liberalizações 
sectoriais no domínio dos serviços de interesse geral 

P-1354/05 

Mogens Camre Opressão dos curdos na Turquia E-1355/05 

Hiltrud Breyer Repercussões da Directiva Seveso II no ordenamento do 
território (construção em espaços urbanos não edificados) 
na Alemanha 

E-1356/05 

Dimitrios Papadimoulis Direitos sociais dos refugiados políticos gregos 
repatriados de países da Europa Oriental 

E-1357/05 

Dimitrios Papadimoulis Défice na Grécia E-1358/05 

Dimitrios Papadimoulis Concentração excessiva de micropartículas no ar em 
Atenas 

E-1359/05 

Georgios Karatzaferis Dia Europeu da Liberdade E-1360/05 

Hiltrud Breyer, Margrete Auken e 
Hélène Flautre 

Projecto de comércio de células somáticas humanas E-1361/05 

Simon Busuttil Exigência de visto imposta pelos EUA a alguns Estados-
membros 

E-1362/05 

Christopher Huhne Subsídios para a Cultura E-1363/05 

Christopher Huhne Medidas anti-dumping e acordos de autolimitação 
voluntária 

E-1364/05 

Christopher Huhne Medidas anti-dumping e acordos de autolimitação 
voluntária 

E-1365/05 
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Cristiana Muscardini Turismo sexual E-1366/05 

Cristiana Muscardini Prevenção e formação contra a droga E-1367/05 

Albert Maat Protecção de aves selvagens capturadas E-1368/05 

Luís Queiró Mercosul E-1369/05 

Luís Queiró Têxteis chineses E-1370/05 

José Ribeiro e Castro Cuba. Reuniões com Governo e oposição E-1371/05 

José Ribeiro e Castro Reuniões mensais com a oposição E-1372/05 

María Salinas García Importações irregulares e incumprimento dos limites 
máximos de resíduos do tomate extra-comunitário 

P-1373/05 

Willy Meyer Pleite Estudantes saharuis vítimas da repressão em Marrocos E-1374/05 

José Ribeiro e Castro Angola - vírus de Marburgo. Pedido de ajuda 
internacional 

E-1375/05 

Michl Ebner Declarações do Comissário Rehn acerca da Croácia P-1376/05 

Béatrice Patrie As consequências da falta de água no mundo agrícola P-1377/05 

Hiltrud Breyer Poupança energética e protecção do meio ambiente nos 
hospitais da Europa 

E-1378/05 

Glyn Ford Livre circulação dos direitos de cidadania E-1379/05 

Michl Ebner Declarações do Comissário Rehn sobre a credibilidade da 
Croácia 

E-1380/05 

Michl Ebner Declarações do Comissário Rehn sobre a cooperação da 
Croácia com o Tribunal Penal Internacional para a ex-
Jugoslávia 

E-1381/05 

Michl Ebner O parecer da Comissão sobre a Croácia E-1382/05 

Antonio Di Pietro Discriminação dos trabalhadores com contrato a termo na 
"Agência do Território" 

E-1383/05 

Eija-Riitta Korhola Desenvolvimento e financiamento de um sistema de alerta 
geral através da telefonia móvel 

E-1384/05 

István Pálfi Falta de acesso das autoridades locais na Roménia aos 
fundos de pré-adesão 

P-1385/05 

Raül Romeva i Rueda Não cumprimento pela Espanha da directiva relativa à 
utilização de biocombustíveis 

E-1386/05 
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Bill Newton Dunn Igualdade de remuneração E-1387/05 

Erik Meijer Duração excessiva das viagens de comboio devido a uma 
insuficiente coordenação entre os horários dos caminhos-
de-ferro e a duração dos controlos alfandegários nas 
fronteiras externas da União Europeia 

E-1388/05 

Erik Meijer Fim da restrição do acesso dos cidadãos dos novos 
Estados-Membros da União Europeia às antigas 
Repúblicas Jugoslavas e do acesso dos cidadãos destas 
Repúblicas à União Europeia 

E-1389/05 

Erik Meijer Danos causados pela longa estagnação de águas pluviais 
devido à utilização de materiais impermeáveis na 
construção dos pavimentos de estradas e vias ferroviárias 

E-1390/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Dia Nacional de Portugal E-1391/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Dia Nacional de Itália E-1392/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Dia Nacional da Suécia E-1393/05 

Frank Vanhecke Livre Verde sobre a migração económica e o EUMC E-1394/05 

Frank Vanhecke Estudo sobre a política de integração dos antigos 15 
Estados-Membros da UE 

E-1395/05 

Frank Vanhecke Declarações de Beate Winkler (EUMC) E-1396/05 

Frank Vanhecke Ampliação da união aduaneira UE-Turquia E-1397/05 

Ioannis Gklavakis Novo relatório mundial da ONU sobre a destruição dos 
ecossistemas do planeta 

P-1398/05 

David Hammerstein Mintz Projecto de melhoria do acesso marítimo ao porto de 
Mutriku 

E-1399/05 

David Hammerstein Mintz Contratos públicos e projecto de transferência hidráulica 
Júcar-Vinalopó 

E-1400/05 

Horst Schnellhardt Aplicação das dotações do Fundo Social Europeu (FSE) E-1401/05 

Manolis Mavrommatis Subsídios ao comércio de bovinos vivos E-1402/05 

Dimitrios Papadimoulis Colocação no mercado grego de iogurtes estragados E-1403/05 

Gay Mitchell Produções alimentares e culturas geneticamente 
modificadas 

E-1404/05 

Gay Mitchell Gestão de resíduos E-1405/05 

Mary McDonald Avaliação do impacto ambiental E-1406/05 
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Carl Schlyter Aterro previsto no vale de Dodona na proximidade de 
património cultural 

P-1407/05 

Joachim Wuermeling Admissão de armas de caça no território da República 
Checa 

E-1408/05 

Georgios Karatzaferis Insinuações sobre mel grego perigoso E-1409/05 

Carl Schlyter Transposição da Directiva 79/409/CEE E-1410/05 

Richard Corbett Violações dos direitos humanos no Usbequistão E-1411/05 

Willy Meyer Pleite Tratamento das águas residuais na cidade de Vigo (Galiza 
- Espanha) 

P-1412/05 

Ursula Stenzel 7º Programa-Quadro de Investigação, Desenvolvimento 
Tecnológico e Demonstração 

P-1413/05 

Hélène Goudin Medidas contra o terrorismo P-1414/05 

Willy Meyer Pleite Detenções desprovidas dos procedimentos judiciais 
pertinentes por parte dos EUA 

E-1415/05 

Karl von Wogau Intercâmbio de dados pessoais entre Estados-Membros no 
contexto de processos penais 

E-1416/05 

Richard Seeber Controlo de sementes geneticamente modificadas E-1417/05 

Dimitrios Papadimoulis Programas de reinserção no mercado de trabalho de ex-
toxicodependentes 

E-1418/05 

Dimitrios Papadimoulis Mortalidade infantil e subalimentação no Iraque E-1419/05 

Simon Busuttil Seguro automóvel quando o veículo é utilizado noutro 
Estado-Membro 

E-1420/05 

Robert Atkins Pedido de esclarecimento E-1421/05 

Mario Borghezio Acordo entre o fisco italiano e a SS Lazio: ajuda estatal e 
violação da concorrência entre empresas 

E-1422/05 

Erik Meijer, Sepp Kusstatscher e 
Elly de Groen-Kouwenhoven 

Intimidação da maioria de etnia cigana por ocasião das 
eleições autárquicas de Šuto Orizari, próximo de Skopje, 
num possível futuro Estado-Membro da União Europeia 

E-1423/05 

Ilda Figueiredo Accionamento de cláusulas de salvaguarda E-1424/05 

Ilda Figueiredo Apoio aos agricultores atingidos pela seca E-1425/05 

Giuseppe Castiglione Decreto-lei relativo à denominação IGP (Indicação 
Geográfica Protegida) para o vinagre balsâmico de 
Modena 

P-1426/05 

Jens-Peter Bonde Taxa dinamarquesa sobre os empréstimos nas bibliotecas E-1427/05 
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Charles Tannock Ajuda financeira da UE a Cuba E-1428/05 

David Martin Bem-estar dos suínos E-1429/05 

Nirj Deva Abcásia, Ossétia do Sul e Transdniestria E-1430/05 

Nirj Deva Quénia E-1431/05 

Nirj Deva Venezuela E-1432/05 

Nirj Deva Ilhas Galápagos E-1433/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Importações de milho Bt10 P-1434/05 

Saïd El Khadraoui Emissões de partículas finas por parte dos veículos com 
motores diesel 

P-1435/05 

Evangelia Tzampazi Interrupção da construção de um Centro Desportivo e 
Cultural de elevado nível de acessibilidade em Salónica 

P-1436/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Aplicação do regime de cultura na acepção dos 
Regulamentos (CE) 2100/94 e 1768/95 

E-1437/05 

Georgios Karatzaferis O Sr. Karamanlis sustenta que se conseguiram "grandes 
economias" na despesa pública grega 

E-1438/05 

Dimitrios Papadimoulis Problemas de inundações no Rio Evros E-1439/05 

Charles Tannock e Jacques Toubon Venda forçada de terras da comunidade cristã assíria de 
Bote, na Turquia 

E-1440/05 

Jacques Toubon e Charles Tannock Tomada em consideração da resolução sobre a adesão da 
Turquia à União Europeia, aprovada em 15 de Dezembro 
de 2004 

E-1441/05 

Roberta Angelilli Ausência de tradução em italiano de publicações 
importantes da Comissão 

E-1442/05 

Roberta Angelilli Fundos destinados a favorecer a cultura biológica da 
melancia 

E-1443/05 

Saïd El Khadraoui "Cyle beating", o fenómeno através do qual as emissões 
reais excedem as dos ciclos de ensaio 

E-1444/05 

Koenraad Dillen Política da União Europeia relativa ao Zimbabué E-1445/05 

Koenraad Dillen Comissão dos Direitos do Homem das Nações Unidas e 
Cuba 

E-1446/05 

Michael Cashman Validade dos passaportes para circular na UE e legislação 
comunitária em matéria de liberdade de circulação 

P-1447/05 

Dorette Corbey Recolha de ovos de abibe P-1448/05 
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Horst Schnellhardt Tratamento térmico e obrigação de rotulagem do leite E-1449/05 

Gay Mitchell Grupo de Acção dos Membros da Companhia de Seguros 
"Equitable Life" 

E-1450/05 

Gisela Kallenbach Auto-estrada de Ljulin, na Bulgária E-1451/05 

Michael Cashman Discriminação das autoridades autárquicas britânicas 
relativamente à validade dos dísticos de deficiente dos 
veículos automóveis 

E-1452/05 

Mario Borghezio Depósito de resíduos "Basse di Stura", em Turim E-1453/05 

Glenys Kinnock Dia da Birmânia em 2005 P-1454/05 

Phillip Whitehead Utilização de fundos da UE para melhorar o revestimento 
de caminhos rurais e de caminhos de coutadas 

E-1455/05 

Guido Podestà Regime dos direitos de importação para o arroz 
descascado e o arroz  branqueado 

E-1456/05 

Ilda Figueiredo Aplicação do Programa LEADER + E-1457/05 

Ilda Figueiredo Apoios aos baldios e suas organizações representativas E-1458/05 

Ilda Figueiredo Financiamento do metro do Porto E-1459/05 

Ilda Figueiredo Discriminação dos trabalhadores nas plataformas de 
perfuração 

E-1460/05 

Proinsias De Rossa Venezuela E-1461/05 

Proinsias De Rossa Cuba E-1462/05 

Proinsias De Rossa Cuba E-1463/05 

Proinsias De Rossa Chipre E-1464/05 

Phillip Whitehead Indemnização por danos provocados como efeito 
secundário de medicamentos anticonvulsivantes 

E-1465/05 

Paulo Casaca Julgamento pelo regime teocrático iraniano do Coronel 
Hamid Pourmand por apostasia 

P-1466/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Denominação "mexilhão da Galiza" E-1467/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Acordo comercial UE-Mercosur E-1468/05 

Dimitrios Papadimoulis Interreg III E-1469/05 

Frederika Brepoels Marcação "CE" de conformidade para a marcenaria E-1470/05 

Paulo Casaca Independência da Comissão Europeia face ao regime 
teocrático iraniano 

E-1471/05 
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Willy Meyer Pleite Financiamento europeu para a construção do porto 
exterior de La Corunha (Galiza - Espanha) 

E-1472/05 

Michl Ebner Valores-limite de urânio na água para consumo E-1473/05 

Dimitrios Papadimoulis Schinhas E-1474/05 

Gay Mitchell Situação dos direitos humanos na Eritreia E-1475/05 

Erik Meijer Referência por um Estado-Membro a obrigações impostas 
pela UE no que respeita a concursos para transportes 
públicos urbanos que, de facto, não existem 

E-1476/05 

Erik Meijer Preparação, em 2005, de negociações a realizar em 2006 
sobre o pedido de adesão da ex-República jugoslava da 
Macedónia à União Europeia 

E-1477/05 

Erik Meijer e Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Contrato secreto com um consórcio maioritariamente 
português para a construção de 188 km da auto-estrada 
Trakia entre o Leste e o Oeste da Bulgária 

E-1478/05 

Riitta Myller Utilização das ajudas ao investimento relativas às 
empresas das regiões elegíveis ao abrigo do objectivo 
"competitividade regional e emprego" 

E-1479/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Situação dos Roma na União Europeia E-1480/05 

Georgios Karatzaferis Compra e venda ilegal de património de cidadãos 
comunitários na zona ocupada de Chipre 

E-1481/05 

Michl Ebner Minoria húngara na Roménia E-1482/05 

Richard Corbett Destruição de um projecto financiado pela UE por parte 
do exército israelita 

E-1483/05 

Saïd El Khadraoui Projecto Artemis E-1484/05 

Kartika Liotard Eventual proibição de importação de peles de focas a 
nível nacional e europeu 

E-1485/05 

Bart Staes Parque de Bialowieza na Polónia E-1486/05 

Bart Staes Protecção do bem-estar dos animais E-1487/05 

Sophia in 't Veld O acordo sobre os dados contidos nos Registos de 
Identificação de Passageiros (PNR - "Passenger Name 
Records") - Os compromissos dos EUA 

P-1488/05 

Charles Tannock A recente visita a Itália e ao Vaticano do Presidente do 
Zimbabué, Robert Mugabe,  para assistir ao funeral do 
Papa e não aplicação da proibição de viajar na UE 

P-1489/05 

Bernat Joan i Marí Passagens fronteiriças em Aragão E-1490/05 
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Bernat Joan i Marí Projecto "New Opera" E-1491/05 

Karin Jöns Matrimónios de menores na Grécia E-1492/05 

Holger Krahmer Proibições publicitárias E-1493/05 

Holger Krahmer Problema de procedimento em matéria da rastreabilidade 
dos alimentos destinados a organizações de interesse 
público 

E-1494/05 

Georgios Karatzaferis Redução das dotações destinadas à anastilose da Acrópole E-1495/05 

Georgios Karatzaferis Um terço dos projectos do Fundo de Coesão na Grécia 
estão atrasados 

E-1496/05 

André Brie Medidas políticas da UE a favor da minoria Roma E-1497/05 

Richard Corbett Resposta dos serviços sociais europeus às questões da 
migração infantil 

E-1498/05 

Marie-Line Reynaud Falsificação de moeda E-1499/05 

Claude Moraes Implementação do projecto de decisão-quadro do 
Conselho sobre infracções racistas 

P-1500/05 

John Bowis Legislação do Sri Lanka anti-conversão P-1501/05 

Bernat Joan i Marí Cursos e professores de informática em Espanha E-1502/05 

Claude Moraes Propostas para combater o correio electrónico não 
solicitado 

E-1503/05 

Antonio Di Pietro Modos de infecção pelo vírus da hepatite C E-1504/05 

Antonio Di Pietro Discriminação causada pela lei italiana nº 210/92 E-1505/05 

Silvana Koch-Mehrin Ajudas financeiras concedidas pela União Europeia à 
WEED 

P-1506/05 

Salvador Garriga Polledo Ponte sobre o rio Tejo na localidade espanhola de Cedillo E-1507/05 

Salvador Garriga Polledo Integrar e coordenar melhor a ciência europeia E-1508/05 

Salvador Garriga Polledo Homogeneização dos prémios que evitem as 
transferências dos resíduos de bagaço de azeite 

E-1509/05 

David Hammerstein Mintz Impacto ambiental do projecto de acesso à estrada de 
circunvalação M-30 

E-1510/05 

André Brie Informação sobre a importância do apoio financeiro 
concedido pela UE a Meclemburgo-Pomerânia Ocidental 
(e o número de projectos beneficiários) no âmbito de 
determinados programas comunitários 

E-1511/05 
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Dimitrios Papadimoulis Concursos de obras públicas na Grécia E-1512/05 

Dimitrios Papadimoulis Infra-estrutura informática nos hospitais E-1513/05 

Dimitrios Papadimoulis Oleoduto Bourgas-Alexandropolis E-1514/05 

Dimitrios Papadimoulis Projectos co-financiados pelo Fundo de Coesão na Grécia E-1515/05 

Manolis Mavrommatis O problema demográfico na UE E-1516/05 

Raül Romeva i Rueda Exportação de material para a produção de equipamento 
militar no estrangeiro 

E-1517/05 

Claude Moraes Empenhamento da União Europeia na luta contra a SIDA E-1518/05 

Claude Moraes Reacção da Comissão ao relatório conjunto das ONG 
sobre ajuda, comércio e dívida 

E-1519/05 

Bart Staes Regulamentação sobre os aeroportos e o transporte aéreo 
de mercadorias 

E-1520/05 

Ingeborg Gräßle Perspectivas financeiras: base de cálculo dos fundos 
estruturais 

E-1521/05 

Konstantinos Hatzidakis Centros de emagrecimento E-1522/05 

James Allister Igrejas protestantes independentes na Eritreia E-1523/05 

James Allister Igrejas protestantes independentes na Eritreia E-1524/05 

James Allister Regime fiscal irlandês E-1525/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Acordo de pesca UE-Marrocos P-1526/05 

Marianne Thyssen Código comunitário relativo aos medicamentos para uso 
humano - contingentação/esgotamento das existências de 
medicamentos 

P-1527/05 

Bart Staes Captura de pintassilgos na Flandres P-1528/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Acordo de pesca UE-Marrocos E-1529/05 

Thijs Berman e Margrietus van den 
Berg 

Dumping no mercado mundial relacionado com o maior 
excedente europeu de açúcar dos últimos 20 anos 

E-1530/05 

José Ribeiro e Castro China - "Guidelines" E-1531/05 

Andreas Mölzer Impacto da directiva relativa aos serviços na Caríntia P-1532/05 

Roberta Angelilli Montante das despesas suportadas pelo Parlamento 
Europeu com as sessões de Estrasburgo 

P-1533/05 

Ilda Figueiredo Apoios concedidos ao grupo Yazaki P-1534/05 
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Richard Seeber Restrição da liberdade de prestação de serviços no caso de 
consultores em engenharia 

E-1535/05 

Roberta Angelilli Montante dos custos suportados pelo Parlamento Europeu 
para as sessões em Estrasburgo 

E-1536/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Período transitório do Fundo de Coesão E-1537/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Período transitório do Fundo de Coesão E-1538/05 

Mairead McGuinness Rastreabilidade da carne de bovino brasileira E-1539/05 

Mairead McGuinness Projectos-piloto nacionais de reforma das instituições 
públicas romenas 

E-1540/05 

Mairead McGuinness Preocupações da Comissão quanto aos alimentos 
geneticamente modificados 

E-1541/05 

Michl Ebner Transporte de animais no interior das explorações E-1542/05 

Michl Ebner Redução da burocracia na inscrição em programas de 
apoio destinados a jovens 

E-1543/05 

Michl Ebner Envio de SMS - diferenças entre as tarifas nacionais E-1544/05 

Gay Mitchell O futuro da política regional E-1545/05 

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

E-1546/05 

Erik Meijer Planos para a fusão entre a Bielorrússia e a Rússia em 
2006 e apoio ao direito dos habitantes da Bielorrússia de 
se exprimirem acerca disto em liberdade 

E-1547/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Subsídios à exportação de transportes de gado vivo para o 
Egipto e o Líbano sem controlo e as más experiências 
entretanto registadas num filme da CIWF 

E-1548/05 

Erik Meijer Escolha da UE entre resignar-se de antemão ao 
desaparecimento da Bielorrússia em 2006 ou oferecer 
alternativas aos eleitores deste país 

E-1549/05 

Monica Frassoni Reconversão da Central de Mercure da ENEL (empresa 
nacional de energia eléctrica italiana) situada no Parque 
Nacional de Pollino 

P-1550/05 
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Ignasi Guardans Cambó Restrições às exportações de cerâmica espanhola para o 
Reino de Marrocos 

E-1551/05 

Roberta Angelilli Carta do Eurostat ao Governo italiano E-1552/05 

Roberta Angelilli Protecção do património cultural europeu E-1553/05 

Bogdan Golik Reconhecimento das qualificações das enfermeiras e das 
parteiras polacas nos termos da proposta de Directiva 
2002/0061 (COD) apresentada pela Comissão 

E-1554/05 

Bogdan Golik Abolição das quotas de importação de produtos têxteis e 
vestuário provenientes da China 

E-1555/05 

 
 
 
 
 



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 

 

30 

Boletim 10.05.2005 
  

- PT - PE 356.656 

PERÍODO DE PERGUNTAS (B6-0163/05)    12 e 13 Abril 2005 
 
 
33 perguntas (nos termos do artigo 109° do Regimento) 
 

Autor Objecto Nº 
 
 
PERGUNTAS AO CONSELHO  
 
 
Esko SEPPÄNEN 

 
Estatuto dos Deputados 

 
H-0165/05  

 
Robert EVANS 

 
Energia eólica e energia das ondas e das marés 

 
H-0167/05  

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
O envelhecimento da população da Europa e a revisão dos 
sistemas de reforma antecipada 

 
H-0169/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Instituições de acolhimento de crianças na Roménia 

 
H-0172/05  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Privação do direito de os eleitores expatriados votarem no 
referendo sobre o Tratado Constitucional 

 
H-0174/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Cristãos na Turquia 

 
H-0177/05  

 
Gunnar HÖKMARK 

 
Lista da União Europeia de organizações terroristas 

 
H-0185/05  

 
David MARTIN 

 
Negociações de adesão da Croácia 

 
H-0186/05  

 
Enrique BARÓN CRESPO 

 
Inquérito sobre o assassínio do jornalista José Couso, cidadão 
europeu, no Iraque 

 
H-0188/05  

 
Willy MEYER PLEITE 

 
Investigação sobre o assassinato do jornalista José Couso no 
Iraque 

 
H-0191/05  

 
David HAMMERSTEIN 
MINTZ 

 
Inquérito sobre o assassínio do jornalista José Couso, cidadão 
europeu, no Iraque 

 
H-0205/05  

 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Investigação sobre o assassínio do jornalista José Couso no 
Iraque 

 
H-0216/05  

 
Ignasi GUARDANS 
CAMBÓ 

 
Investigação do assassínio de José Couso no Iraque 

 
H-0219/05  

 
Jean-Marie CAVADA 

 
Inquérito sobre a morte do jornalista José Couso 

 
H-0240/05  

 
Manuel MEDINA 
ORTEGA 

 
Relações da União Europeia com a Comunidade Andina 

 
H-0193/05  

Bill NEWTON DUNN  
Actividades dos serviços secretos 

 
H-0195/05  
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PERGUNTAS À COMISSÃO 
 
 
Enrique BARÓN CRESPO 

 
Inquérito sobre o assassínio do jornalista José Couso, cidadão 
europeu, no Iraque 

 
H-0189/05  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Privação do direito de os eleitores expatriados votarem no 
referendo sobre o Tratado Constitucional 

 
H-0175/05  

 
Liam AYLWARD 

 
Bioetanol à base de açúcar 

 
H-0204/05  

  
 
PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO 
 
Sra. KROES 
 
 
Bart STAES 

 
Regras de concorrência e ajudas estatais em benefício do 
sector nuclear 

 
H-0164/05  

 
Katerina BATZELI 

 
Concentração de empresas no sector audiovisual 

 
H-0218/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Auxílios estatais 

 
H-0245/05  

 
Glyn FORD 

 
Bilhetes para o Campeonato Mundial 

 
H-0269/05  

  
Sr. DIMAS 
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Deposição de resíduos tóxicos e perigosos na Grécia 

 
H-0163/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Cumprimento da directiva sobre nitratos 

 
H-0173/05  

  
Sr. REHN 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Estatuto do Kosovo 

 
H-0178/05  

 
David MARTIN 

 
Reformas judiciais na Bulgária 

 
H-0187/05  

 
Anna HEDH 

 
Direito das mulheres ao trabalho na Turquia 

 
H-0210/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Construção e colocação em funcionamento de três centrais 
nucleares na Turquia 

 
H-0213/05  

 
Willy MEYER PLEITE 

 
Investigação sobre o assassinato do jornalista José Couso no 
Iraque 

 
H-0192/05  

 
David HAMMERSTEIN 
MINTZ 

 
Inquérito sobre o assassínio do jornalista José Couso, cidadão 
europeu, no Iraque 

 
H-0206/05  

 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Investigação sobre o assassínio do jornalista José Couso no 
Iraque 

 
H-0217/05  

 
Jean-Marie CAVADA 

 
Inquérito sobre a morte do jornalista José Couso 

 
H-0241/05  
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS 

ABRIL 2005 
 
 
 

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 
 

 
41 

 
16 

 
25 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
SCHMIT 

 
Comissão 
 

 
63 

 
17 

 
46 

 
5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
FERRERO WAMDNER 
KROES 
DIMAS 
REHN 
 

 
Total 

 
104 

 
33 

 
71 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1 
 

 
 
 

 
No. 

 
No. PE 

 
Autor 

 
Objecto 

 
Apresent. 

 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
5/2005 

 
354.952 

 
Caroline LUCAS, Claude 
MORAES, Sarah LUDFORD, 
Philip BUSHILL-MATTHEWS e 
Alain LIPIETZ 

 
Os direitos e as liberdades religiosas em França e 
na União Europeia 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
47 

 
6/2005 

 
354.953 

 
Cristiana MUSCARDINI 
 

 
A condenação da pedofilia 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
96 

 
7/2005 

 
354.954 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN e 
Milan HORÁČEK 

 
A legitimidade do princípio da candidatura à 
União Europeia dos "novos vizinhos" europeus 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
28 

                                                      
1  Situação em  14.04.2005 
 



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 

 

34 

Boletim 10.05.2005 
  

- PT - PE 356.656  

 
 

No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
8/2005 

 
354.955 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN 

 
A criação de uma Organização das Naões Unidas para 
o Ambiente 
 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
26 

 
9/2005 

 
354.957 

 
Robert EVANS e Neena GILL 

 
O reconhecimento do significado religioso da suástica 
 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
16 

 
10/2005 

 
355.158 

 
Andreas MÖLZER 
 

 
A celebração de um dia europeu em memória das 
vítimas civis dos bombardeamentos na Europa, que 
atingiram o seu auge há 60 anos 
 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
11 

 
11/2005 

 
356.620 

 
Glyn FORD 
 

 
A condenação da afirmação de Jean-marie Le Pen de 
que a ocupação de França pelos nazis "não foi 
particularmente desumana" 
 

 
07.03.2005 

 
07.06.2005 

 
27 

 
12/2005 

 
356.621 
 

 
Maciej Marian GIERTYCH, 
Johannes BLOKLAND, Kathy 
SINNOTT et Patrick LOUIS 

 
Apelo às Nações Unidas em prol da celebração de um 
tratado internacional de proibição completa do aborto e 
da eutanásia 

 
07.03.2005 
 

 
07.06.2005 

 
26 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
13/2005 

 
356.622 
 

 
Diana WALLIS, John BOWIS, Dr. 
Charles TANNOCK, Catherine 
STIHLER, Jean LAMBERT 

 
Endometriose 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
64 

 
14/2005 

 
356.858 

 
Patrick GAUBERT, Timothy 
KIRKHOPE et Luis Francisco 
HERRERO-TEJEDOR 

 
3º aniversário do sequestro de Ingrid Betancourt 
e Clara Rojas 

 
16.3.2005 

 
16.6.2005 

 
16 

 
15/2005 

 
356.909 

 
Marielle DE SARNEZ et Bernard 
LEHIDEUX 

 
O reconhecimento do tráfico de escravos e da 
escravatura como crime contra a humanidade 

 
16.3.2005 

 
16.6.2005 

 
32 

 
16/2005 

 
357.111 

 
Daniel COHN-BENDIT, Andrew 
DUFF, Alain LAMASSOURE et 
Hannes SWOBODA 
 

 
A rejeição da nomeação de Paul Wolfowitz 
como Presidente do Banco Mundial 

 
4.4.2005 

 
4.7.2005 

 
26 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
17/2005 

 
356.919 

 
Maciej Marian GIERTYCH et 
Sylwester CHRUSZCZ 

 
O retorno a Głogów do quadro "A Virgem e o 
Menino" de Lucas Cranach, o Velho 

 
11.4.2005 

 
11.7.2005 

 
15 

 
18/2005 

 
357.263 

 
Michael CRAMER, Bronisław 
GEREMEK, Bogusław 
LIBERADZKI, Erik MEIJER et 
Paul RÜBIG 

 
O estabelecimento de prioridades em matéria de 
co-financiamento de redes transeuropeias de 
transportes sustentáveis (RTE-T)  

 
11.4.2005 

 
11.7.2005 

 
35 

 
19/2005 

 
357.264 

 
Frank VANHECKE, Philip 
CLAEYS et Koenraad DILLEN 

 
A intenção do Comissário Louis Michel de 
utilizar para fins militares recursos destinados à 
ajuda ao desenvolvimento 

 
11.4.2005 

 
11.7.2005 

 
12 

 
20/2005 

 
357.515 

 
Neil PARISH, Paulo CASACA, 
Marios MATSAKIS, Caroline 
LUCAS et Miguel PORTAS 
 

 
Restituições à exportação para bovinos vivos 
destinados a países terceiros 

 
11.4.2005 

 
11.7.2005 

 
62 
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NOMEAÇÃO DE RELATORES ...............................(Competência : F = Fundo/ P = Parecer) 
 
 
 
 
 
Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 
 

 
Duff Andrew (ALDE) 
 

De que forma o 
Parlamento aprova a 
Comissão Europeia 
 

AFCO (F) 
 

20/04/2005 2005/2024(INI) 

Belder Bastiaan 
(IND/DEM) 
 

Perspectivas das relações 
comerciais entre a UE e a 
China 
 

AFET (P) 
 

30/03/2005 2005/2015(INI) 

Fotyga Anna Elzbieta 
(UEN) 
 

Luta contra a 
criminalidade organizada 
 

AFET (P) 
 

30/03/2005 2005/0003(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Vencimentos de base, 
abonos e subsídios dos 
funcionários da Europol 
 

BUDG (P) 
 

02/03/2005 2005/0803(CNS) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Nomeação de um membro 
da Comissão Executiva do 
BCE (sr. Lorenzo BINI 
SMAGHI) 
 

ECON (F) 
 

11/04/2005 2005/0802(CNS) 

Lulling Astrid (PPE-
DE) 
 

Contas não financeiras 
trimestrais por sector 
industrial 
 

ECON (F) 
 

29/03/2005 2003/0296(COD) 

Ettl Harald (PSE) 
 

Modificações relativas às 
contas anuais de certas 
formas de sociedades e às 
contas consolidadas 
 

ECON (P) 
 

07/03/2005 2004/0250(COD) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 
 

Starkevičiūtė 
Margarita (ALDE) 
 

Modificação da directiva relativa 
à constituição da sociedade 
anónima, bem como à 
conservação e às modificações 
do seu capital social 
 

ECON 
(P) 
 

07/03/2005 2004/0256(COD) 

Del Turco Ottaviano 
(PSE) 
 

Estatísticas comunitárias sobre o 
rendimento e as condições de 
vida (UE-SILC) 
 

EMPL (F)
 

15/03/2005 2005/0004(COD) 

Maaten Jules (ALDE) 
 

Poluição, saúde pública: 
qualidade das águas balneares 
(rev. Directiva 76/160/CEE) 
 

ENVI (F)
 

18/01/2005 2002/0254(COD) 

Trakatellis Antonios 
(PPE-DE) 
 

Substâncias e preparações 
perigosas (ftalatos) e segurança 
dos brinquedos 
 

ENVI (F)
 

20/04/2005 1999/0238(COD) 

Bauer Edit (PPE-DE) 
 

Protecção das minorias e 
políticas contra as discriminações 
na Europa alargada 
 

FEMM 
(P) 
 

17/03/2005 2005/2008(INI) 

Gibault Claire 
(ALDE) 
 

Programa Cultura 2007 (2007-
2013) 

FEMM 
(P) 
 

17/03/2005 2004/0150(COD) 

Zappalà Stefano 
(PPE-DE) 
 

Reconhecimento das 
qualificações profissionais 

IMCO (F)
 

26/10/2004 2002/0061(COD) 

Medina Ortega 
Manuel (PSE) 
 

Modificação relativa à protecção 
legal de desenhos e modelos 

IMCO (P)
 

18/04/2005 2004/0203(COD) 

Chichester Giles 
(PPE-DE) 
 

Acordo de Cooperação Científica 
e Tecnológica CE/México 

ITRE (F) 
 

17/03/2005 2004/0274(CNS) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 
 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Aplicação do Protocolo nº 9 
relativo à central nuclear de 
Bohunice VI, na Eslováquia 
 

ITRE (F) 
 

15/03/2005 2004/0221(CNS
) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Recursos financeiros 
destinados ao 
desmantelamento de centrais 
nucleares de potência 
 

ITRE (F) 
 

15/03/2005 2005/2027(INI) 

Brejc Mihael (PPE-DE) 
 

Pequeno tráfego fronteiriço 
nas fronteiras externas dos 
Estados-Membros 
 

LIBE (F) 
 

12/04/2005 2005/0006(COD
) 

Coelho Carlos (PPE-DE) 
 

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

LIBE (F) 
 

19/01/2005 2003/0198(COD
) 

Klamt Ewa (PPE-DE) 
 

Conclusão do Acordo 
CE/República da Albânia 
relativo à readmissão de 
pessoas que residem sem 
autorização 
 

LIBE (F) 
 

12/04/2005 2004/0033(CNS
) 

Chmielewski Zdzisław 
Kazimierz (PPE-DE) 
 

Recursos haliêuticos no mar 
Báltico, nos Belts e no 
Øresund 

PECH (F) 
 

30/03/2005 2005/0014(CNS
) 

Freitas Duarte (PPE-DE) 
 

Parceria reforçada para as 
regiões ultraperiféricas 

PECH (P) 
 

13/04/2005 2004/2253(INI) 

Fernandes Emanuel Jardim 
(PSE) 
 

Agricultura das regiões 
ultraperiféricas da União 

REGI (P) 
 

14/03/2005 2004/0247(CNS
) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

O futuro dos têxteis e do 
vestuário após 2005 

REGI (P) 
 

14/03/2005 2004/2265(INI) 

Sudre Margie (PPE-DE) 
 

Orientações de base para um 
turismo europeu sustentável 

REGI (P) 
 

14/03/2005 2004/2229(INI) 

van Nistelrooij Lambert 
(PPE-DE) 
 

Instrumento Europeu de 
Vizinhança e de Parceria 

REGI (P) 
 

14/03/2005 2004/0219(COD
) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 
 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Cintos de segurança e 
sistemas de retenção dos 
veículos a motor 
 

TRAN 
(F) 
 

26/01/2005 2003/0130(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Fixações dos cintos de 
segurança 

TRAN 
(F) 
 

26/01/2005 2003/0136(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acordo CE/Geórgia 
relativo a certos aspectos 
dos serviços aéreos 
 

TRAN 
(F) 
 

15/03/2005 2005/0009(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acordo CE/Líbano 
relativo a certos aspectos 
dos serviços aéreos 
 

TRAN 
(F) 
 

15/03/2005 2005/0012(CNS) 

De Veyrac Christine 
(PPE-DE) 
 

Informação dos 
passageiros sobre a 
identidade do 
transportador aéreo 
efectivo 
 

TRAN 
(F) 
 

15/03/2005 2005/0008(COD) 

Evans Robert (PSE) 
 

Direitos das pessoas com 
mobilidade reduzida nas 
viagens aéreas 
 

TRAN 
(F) 
 

05/04/2005 2005/0007(COD) 

Koch Dieter-Lebrecht 
(PPE-DE) 
 

Bancos e apoios de 
cabeça nos veículos a 
motor 
 

TRAN 
(F) 
 

26/01/2005 2003/0128(COD) 

Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (PPE-DE) 
 

Regras europeias de 
concorrência aos 
transportes marítimos 
 

TRAN 
(F) 
 

15/03/2005 2005/2033(INI) 

 
 
 
* Estes documentos não estão disponíveis em português 
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO 
 
 
Relatórios e comunicações 
 
 
 
Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

 
Relatório da Comissão: relatório anual sobre a realização do 
mercado interno do gás e da electricidade 
 

 
ITRE 
 

 
COM(2004)0863 

Livro Verde: Sucessões e testamentos JURI 
LIBE 
 

COM(2005)0065 

Relatório da Comissão: Qualidade da gasolina e do combustível 
para motores de ignição por compressão utilizados no transporte 
rodoviário na União Europeia: Segundo relatório anual (Ano de 
2003) 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2005)0069 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Iniciativa Europeia para o Crescimento - Relatório de 
viabilidade sobre um instrumento de garantia dos empréstimos 
EU para os projectos de RTE transportes 
 

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

COM(2005)0075 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Iniciativa Europeia para o Crescimento - Noção 
subjacente à concepção de um instrumento de garantia dos 
empréstimos UE para os projectos de RTE Transportes 
 

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

COM(2005)0076 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho: Quadro para o aprofundamento de relações com a 
Federação da Rússia no domínio dos transportes aéreos 
 

TRAN 
 

COM(2005)0077 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

 
Comunicação da Comissão: Uma política comunitária da 
aviação civil nas relações com a República Popular da China - 
reforçar a cooperação e abrir os mercados 
 

 
TRAN 
 

 
COM(2005)0078 

Comunicação da Comissão: Desenvolver a agenda da política 
externa comunitária no sector da aviação 
 

TRAN 
 

COM(2005)0079 

Livro Verde sobre a lei aplicável e a competência em matéria de 
divórcio 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0082 

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
Relatório sobre a aplicação do artigo 37º do Tratado 
EURATOM, de Julho de 1994 a Dezembro de 2003 
 

ITRE 
ENVI 
 

COM(2005)0085 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Legislar melhor para o crescimento e o emprego na 
União Europeia 

JURI 
CONT 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0097 

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
relativo à aplicação da directiva postal (Directiva 97/67/CE, com 
a redacção que lhe foi dada pela Directiva 2002/39/CE) 
 

TRAN 
 

COM(2005)0102 

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
Relatório sobre a utilização do sistema de alerta rápido e de 
resposta da Rede de Vigilância Epidemiológica e de Controlo 
das Doenças transmissíveis na Comunidade (DECISÃO 
2000/57/CE) em 2002 e2003 
 

ENVI 
 

COM(2005)0104 

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
relativo às estratégias nacionais de redução dos resíduos 
biodegradáveis enviados para aterros nos termos previstos no N.º 
1 do artigo 5.º da directiva 1999/31/CE relativa à deposição de 
resíduos em aterros 
 

ENVI 
 

COM(2005)0105 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

 
Comunicação da Comissão: Construir o EEI do conhecimento ao 
serviço do crescimento 

 
ITRE 
BUDG 
EMPL 
CULT 
 

 
COM(2005)0118 

Comunicação da Comissão: Reestruturações e emprego 
Antecipar e acompanhar as reestruturações para desenvolver o 
emprego: o papel da União Europeia 

EMPL 
ECON 
ITRE 
IMCO 
 

COM(2005)0120 

* Commission staff working paper : Annex to the Second 
Implementation Report on the 2003-2005 Broad Economic 
Policy Guidelines - Part II Country notes- 
 

ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0091 

* Commission staff working paper : The activities of the 
European Union for small and medium-sized enterprises (SMEs) 
SME Envoy Report 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0170 

*. Commission staff working document : Annex to the 
Communication on Better Regulation for Growth and Jobs in the 
European Union - Minimising administrative costs imposed by 
legislation - Detailed outline of a possible EU Net 
Administrative Cost Model 
 

JURI 
CONT 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0175 

*. Commission staff working document : Annex to the 2003 
Report on phare and the pre-accession instruments for Cyprus, 
Malta and Turkey Country sections & additional information 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0273 

*. Commission staff working paper  Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" - Country Report Armenia 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0285 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

 
* Commission staff working paper Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" Country Report Azerbaijan 
 

 
AFET 
INTA 
 

 
SEC(2005)0286 

* Commission staff working paper Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" Country Report Egypt 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0287 

* . Commission staff working paper Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" Country Report Georgia 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0288 

*  Commission staff working paper Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" Country Report Lebanon 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0289 

* Commission staff working document : Annex to the 
communication on risk and crisis management in agriculture 
 

AGRI 
 

SEC(2005)0320 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament - European initiative for growth EU loan 
guarantee instrument for TEN-Transport projects 
 

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

SEC(2005)0323 

*  Commission staff working paper : Annex to the Green Paper 
on applicable law and jurisdiction in divorce matters 
 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0331 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication on the implementation of the EU Forestry 
Strategy 
 

AGRI 
ENVI 
 

SEC(2005)0333 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

 
*  Commission staff working paper on the development of the 
second generation Schengen information system (SIS II) 
December 2004 Progress Report 
 

 
LIBE 
 

 
SEC(2005)0338 

* s. Commission staff working paper on the development of the 
visa information system (VIS) 2004 Progress Report (submitted 
to the European Parliament and the Council in response to the 
obligation of Article 6 of the Council Decision No. 2004/512/EC 
of 8 June 2004) 
 

LIBE 
 

SEC(2005)0339 

* s. Document de travail des services de la Commision : Annexe 
au rapport sur l'application de l'article 37 du Trait Euratom, 
juillet 1994 à décembre 2003 
 

ITRE 
ENVI 
 

SEC(2005)0343 

* Commission staff working document : Annex to the Report 
from the Commission "Better Lawmaking 2004" pursuant to 
Article 9 of the Protocol on the application of the principles of 
subsidiarity and proportionality (12th Report) 
 

JURI 
 

SEC(2005)0364 

* . Commission staff working document : Women and Science : 
Excellence and Innovation - Gender Equality in Science 
 

FEMM 
ITRE 
 

SEC(2005)0370 

* . Commission staff working document : Principles for an EU 
contribution to the Global Fund to Fight HIV/AIDS, 
Tuberculosis and Malaria (GFATM) with a view to the 
2006/2007 Replenishment Process 
 

DEVE 
ENVI 
 

SEC(2005)0374 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a evolução das despesas do FEOGA-Garantia - Sistema de 
alerta nº 11/2004 e nº 12/2004 

CONT 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)0383 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

 
*  Commission Staff Working Paper - Annex to the Report on 
the application of the Postal Directive (Directive 97/67/EC as 
amended by Directive 2002/39/EC) 
 

 
TRAN 
 

 
SEC(2005)0388 

* Commission staff working document : Annex to the report on 
the operation of the early warning and response system of the 
community network for the epidemiological surveillance and 
control of communicable diseases (decision 2000/57/ec) during 
2002 and 2003 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0394 

* Commission staff working document : Annex to the Report 
from the Commission to the Council and the european 
Parliament on the national strategies for the reduction of 
biodegradable waste going to landfills pursuant to article 5(1) of 
directive 1999/31/EC on the landfill of waste 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0404 

* Commission staff working paper: Administrative preparations 
for enlargement: an analysis 
 

AFET 
JURI 
 

SEC(2005)0417 

* Commission staff working paper : Progress towards the Lisbon 
objectives in education and training 
 

CULT 
EMPL 
 

SEC(2005)0419 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission - Accelerating progress 
towards achieving the Millennium Development Goals - The 
European Union's contribution - Impact assessment 
 

DEVE 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

SEC(2005)0452 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission  Accelerating progress 
towards achieving the Millennium Development Goals 
Financing for Development and Aid Effectiveness EU follow - 
up to the Barcelona Commitments and operationalisation of the 
Monterrey consensus 
 

 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

 
SEC(2005)0453 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission - Accelerating progress 
towards achieving the Millennium Development Goals 
Financing for Development and Aid Effectiveness Impact 
assessment 
 

DEVE 
INTA 
BUDG 
 

SEC(2005)0454 

* Commission staff working document Annex to the 
Communication from the Commission - Policy Coherence for 
Development Accelerating progress towards achieving the 
Millennium Development Goals - Impact assessment 

DEVE 
AFET 
INTA 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
AGRI 
PECH 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0455 

* . Commission staff working document : EU Report on 
Millennium Development Goals 2000 - 2004 EU contribution to 
the review of the MDGs at the UN 2005 High Level Event 

DEVE 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

SEC(2005)0456 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

 
* Commission staff working paper : New Sources of Financing 
for Development : A Review of Options 
 

 
DEVE 
INTA 
BUDG 
ECON 
 

 
SEC(2005)0467 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission on the preparedness of 
Serbia and Montenegro to negotiate a Stabilisation and 
Association Agreement with the European Union 
 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

SEC(2005)0478 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament - Tenth anniversary of the euro-
mediterranean partnership : A work programme to meet the 
challenges of the next five years. 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0482 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament - Tenth anniversary of the euro-
mediterranean partnership : A work programme to meet the 
challenges of the next five years 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0483 

* Document de travail de la Commission : Ajustements 
techniques à la proposition de la Commission pour le cadre 
financier pluriannuel 2007-2013 

 
BUDG 
AFET 
DEVE 
CONT 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
REGI 
AGRI 
PECH 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

 
SEC(2005)0494 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

* Commission staff working document : Annual report and work 
plan of the European Forum for the Prevention of Organised 
Crime 2004 
 

LIBE 
 

SEC(2005)0524 

Actualmente este título não está disponível em todas as línguas. 
Commission staff working paper : Report of the European 
Commission on the Development, Validation and Legal 
Acceptance of Alternative Methods to Animal Tests in the Field 
of Cosmetics (2004) 
 

ENVI 
INTA 
 

SEC(2005)0525 

 
 
 
*   
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM 
 
 
34/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,sobre a forma como decorreram as eleições 
no Zimbabué 

Bruxelas, 5 de Abril de 2005 
 
A União Europeia toma nota das eleições legislativas que se realizaram no Zimbabué em 31 de Março 
de 2005 e regista que não foi convidada para a observação das eleições. 
 
A União Europeia tomou nota do compromisso assumido pelo Zimbabué de respeitar os princípios e 
orientações da SADC sobre as eleições e do empenhamento da SADC nesse contexto. 
 
Verificaram-se, por um lado, algumas melhorias na forma como decorreram as eleições relativamente aos 
escrutínios anteriores, tendo o Zimbabué introduzido algumas alterações técnicas no quadro eleitoral, por 
forma a respeitar os princípios e orientações da SADC. 
 
Não obstante, a União Europeia está preocupada com uma série de falhas graves verificadas a nível do 
sistema eleitoral do Zimbabué e exprime reservas no que respeita ao ambiente em que decorreu o escrutínio. 
Estes factos vêm juntar-se a outros – mais gerais e mais preocupantes – em matéria de direitos humanos. 
 
Esta avaliação e a análise da aplicação das normas e padrões internacionais na matéria não permitem à UE 
concluir que as eleições tenham sido livres e democráticas. 
 
O restabelecimento da democracia e do Estado de direito, o respeito pelos direitos humanos e a adopção de 
medidas que respondam às necessidades humanitárias urgentes da população mantêm–se pois como 
exigências primordiais feitas ao Zimbabué. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, 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 a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 
 

_______________ 
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35/05 
 

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

Bruxelas, 7 de Abril de 2005 
 
A UE insta veementemente todas as partes, participantes ou não nas instituições de transição, a cessarem de 
imediato todas as hostilidades e confrontos armados, em todas as frentes, e a retomarem o diálogo, que é a 
base do consenso e do compromisso. 
 
A UE insiste em que a participação de todas as partes e a reconciliação continuam a representar os dois 
pilares em que assenta o processo de paz, devendo ser imediatamente restabelecidas, uma vez que as 
instituições são de natureza transitória e as decisões devem continuar a ser tomadas na base do consenso e do 
compromisso. A ausência de um consenso suficiente sobre questões importantes como a segurança e a 
reinstalação apenas conduzirá a dissensões que porão em causa o êxito da conferência de paz liderada pela 
IGAD, enfraquecendo a confiança da comunidade internacional nas instituições de transição emergentes. 
Neste contexto, a constante busca de um consenso não deverá ser prejudicada pela imposição de condições 
prévias excessivas nem pela adopção de posições rígidas. 
 
A UE recorda que a sua disponibilidade para apoiar o processo de paz foi determinada pela abordagem 
inclusiva que conduziu ao êxito da Conferência de Reconciliação Nacional da Somália. 
 
A UE advoga o imediato estabelecimento de um diálogo entre todas as partes envolvidas nas instituições de 
transição, para que o Conselho de Ministros e o Parlamento cheguem a acordo sobre uma nova proposta 
global em matéria de reinstalação e segurança, que poderá integrar os seguintes elementos: 
 
a) A revisão do Plano de Mogadíscio, por meio de consultas, e a incorporação dos seus elementos 
operacionais num plano nacional inclusivo de reinstalação a elaborar pelo Governo Federal de Transição. 
Neste contexto, é imperioso garantir o acompanhamento e a verificação independentes dos progressos 
alcançados em todas as fases da implementação, inclusive no que se refere às perspectivas de desarmamento, 
desmobilização e reintegração. 
 
b) As conclusões do Conselho de Ministros da 24.ª IGAD sobre a Somália, de 19 de Março de 2005, 
referentes à primeira fase do destacamento da Missão da IGAD de Apoio à Paz na Somália (IGASOM), 
sugerindo a UE que a primeira fase tenha uma duração adequada e tenha em consideração modalidades 
aceitáveis para todas as partes, bem como a necessidade de dar formação às forças de segurança da Somália. 
A UE encoraja a prossecução do planeamento num quadro coordenado pela UA. 
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c) Propostas de sedes operacionais temporárias para as instituições de transição até que tenha sido 
encontrada uma solução adequada para a situação que se vive na capital em termos de segurança, atendendo 
às preocupações de todas as partes. 
 
d) O planeamento do cessar-fogo e da desmobilização em todo o país. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, 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. 
 
 

_______________ 
 
 
 
36/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Guiné-Bissau 
Bruxelas, 8 de Abril de 2005 

 
A União Europeia apoia plenamente a Declaração emitida pelo Presidente do CSNU em 31 de Março, na 
qual se reconhecem os progressos realizados na Guiné-Bissau nos últimos meses, em especial no que se 
refere ao processo eleitoral e à gestão económica e orçamental. 
 
A União Europeia reitera o seu empenho em apoiar um processo eleitoral pacífico e livre que conduza à 
realização de eleições presidenciais em 19 de Junho de 2005. Apoia igualmente os esforços actualmente 
envidados pela Guiné-Bissau no sentido da paz, da estabilidade política e do desenvolvimento sustentável, de 
que a reforma do sector da segurança constitui importante elemento. Neste contexto, a UE salienta a 
importância da Conferência de Doadores prevista para Outubro de 2005. 
 
A União Europeia exprime também a sua crescente preocupação com os acontecimentos políticos recentes 
no país, em especial a decisão de Kumba Yalá, com o apoio do partido PRS, de concorrer às próximas 
eleições presidenciais, previstas para 19 de Junho. Essa decisão – que contraria a Carta de Transição assinada 
na presença de observadores internacionais como a UE, a CEDEAO e a ONU – bem como as suas recentes 
declarações públicas radicais e apelos à agitação social e política, podem prejudicar gravemente os esforços e 
progressos alcançados pelas autoridades da Guiné-Bissau durante o actual processo de transição política e 
militar. 
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A União Europeia incentiva todas as partes na Guiné-Bissau a renovar o seu empenhamento na 
reconciliação, por forma a impedir a derrapagem do processo de transição e a permitir ao país quebrar o ciclo 
de conflito político. 
 
A UE continua a apoiar o papel primordial das Nações Unidas e apela às organizações regionais pertinentes, 
como a CPLP e a CEDEAO, para que permaneçam activamente empenhadas em ajudar a Guiné-Bissau a 
alcançar a estabilidade política. 
 
A UE recorda as conclusões da consulta realizada nos termos do artigo 96.º, destacando em especial o 
compromisso relativo ao retorno a um controlo judiciário e civil independente das forças armadas, bem como 
o compromisso de realizar eleições democráticas. 
 
Nesse contexto, a UE exprime as suas sérias preocupações relativamente aos riscos manifestos de uma 
crescente cultura de impunidade ligada à violência politicamente motivada que ocorreu durante as crises 
anteriores, sublinhando que essa evolução é vista como causa originária da instabilidade que persiste no país. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, 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. 
 
 

_______________ 
 
 
37/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
relativa à Posição Comum 2005/149/PESC do Conselho, de 21 

de Fevereiro de 2005, que altera a Posição Comum 
2004/423/PESC relativa à renovação das medidas restritivas 

contra a Birmânia/Mianmar 
Bruxelas, 11 de Abril de 2005 

 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Croácia* – país candidato –, 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 –, declaram que subscrevem os objectivos da Posição 
Comum 2005/149/PESC do Conselho, de 21 de Fevereiro de 2005, que altera a Posição Comum 
2004/423/PESC relativa à renovação das medidas restritivas contra a Birmânia/Mianmar. Mais declaram que 
assegurarão a conformidade das suas políticas nacionais com a referida posição comum. 
 
A União Europeia regista e congratula-se com este compromisso. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 

______________ 
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38/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre os recentes acontecimentos no Equador 

Bruxelas, 22 de Abril de 2005 
 

A União Europeia continua extremamente preocupada com a situação de instabilidade política e social no 
Equador. 
 
A União Europeia deplora as mortes ocorridas nas recentes manifestações e lança um apelo ao Governo e às 
forças políticas para solucionarem de forma pacífica, consensual e negociada a actual crise, de modo a 
possibilitar um rápido regresso à normalidade constitucional. 
 
A União Europeia pede que sejam envidados todos os esforços para reforçar o processo democrático e as 
instituições do Estado, no respeito da legalidade e das liberdades fundamentais e em conformidade com o 
princípio da separação de poderes. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, 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. 
 
 

_______________ 
 
 
39/05 
 

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

Bruxelas, 25 de Abril de 2005 
 
Nas vésperas das eleições presidenciais togolesas, de capital importância para o futuro do país, a União 
Europeia lança um apelo premente a todas as partes para que permitam que estas decorram correcta e 
serenamente. A União Europeia manifesta, a este propósito, a sua preocupação com as tensões que marcaram 
os preparativos eleitorais e das quais resultou uma deterioração do clima político no Togo. 
 
A União Europeia apela igualmente a todas as forças políticas e instituições togolesas para que demonstrem 
espírito de responsabilidade e abertura, garantindo assim a todos os cidadãos a possibilidade de votar 
livremente, no clima de serenidade e transparência indispensável à credibilidade das eleições. 
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A União Europeia reitera o seu apoio aos esforços envidados pela CEDEAO em matéria de mediação e 
acompanhamento do processo eleitoral levado a cabo no quadro do acordo entre a maioria e a oposição 
alcançado, sob a égide do Presidente Tandja, em 28 de Fevereiro. 
 
A União Europeia permanece atenta ao desenrolar do processo eleitoral antes, durante e após a votação, 
elementos em função dos quais determinará as suas futuras posições. 
 
A União Europeia lembra a importância de que sejam honrados os 22 compromissos assumidos pelo 
Governo togolês no quadro das consultas realizadas ao abrigo do artigo 96.º do Acordo de Cotonu no que 
respeita à restauração da democracia e à observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, 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. 
 
 
 

_______________ 
 

 
 
40/05 
 

Declaração da Presidência da União Europeia sobre a situação no Togo 
Bruxelas, 28 de Abril de 2005 

 
A Presidência manifesta a sua grande preocupação com a evolução da situação em Lomé, capital do Togo, 
bem como no resto do país, após as eleições de 24 de Abril. A Presidência saúda o povo togolês por nelas ter 
participado, mesmo em condições difíceis. 
 
A Presidência condena resolutamente a actual onda de violência e lança um premente apelo a todas as partes 
no sentido do restabelecimento da tranquilidade. Neste contexto, a Presidência exorta as forças de segurança 
a cumprirem o seu dever de manutenção da ordem, no estrito respeito pelos direitos do Homem, a fim de 
impedir que as populações sejam sujeitas a qualquer tipo de abuso. 
 
A Presidência exorta os dirigentes de todas as forças políticas e instituições civis e militares a darem provas 
do máximo sentido da responsabilidade, enveredando pela via da reconciliação nacional e conduzindo o 
processo de transição a bom termo. 
 
 
 

_______________ 
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 
 

Bruxelas, 15 de Abril de 2005 
 
 

REUNIÃO PLENÁRIA 
 

DE 6 E 7 DE ABRIL DE 2005 
 

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”) 

 
 

 
A Plenária foi assinalada pela presença de Margot WAALSTRÖM, vice-presidente da Comissão Europeia. A 
sua intervenção e o debate que se lhe seguiu focaram as relações interinstitucionais, a democracia 
participativa e a política de comunicação. 
 
Mais em especial, Margot WALLSTRÖM propôs a instituição de uma forte cultura de cooperação na relação 
entre a Comissão e o CESE. O CESE deve ter uma influência maior nas propostas da Comissão, nas ideias e 
na legislação. Este contributo acrescido deve ser formalizado pelo novo protocolo de cooperação que está a 
ser negociado entre as duas instituições. A comissária insistiu, também, na importância do papel do Comité, 
em particular na consolidação da estratégia para o crescimento e o emprego. "O Comité", prosseguiu, "pode 
desempenhar um papel decisivo enviando mensagens europeias seleccionadas a públicos específicos" e é um 
actor importante na estratégia global da comunicação da União Europeia, que está a emergir. Propôs, 
igualmente, que se organizassem cimeiras da sociedade civil e apelou ao CESE para que tornasse realidade o 
conceito da democracia participativa. 
 
 
1.  FUNDOS ESTRUTURAIS E DESENVOLVIMENTO SECTORIAL 

 
• Fundos (disposições gerais) 
− Relator: H. MALOSSE (Empregadores – FR) 

 
− Referências: COM(2004) 492 final – 2004/0163 (AVC) – CESE 389/2005 

http://www.cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS 

 

61

Boletim 10.05.2005 
  

- PT - PE 356.656 

 
− Pontos-chave:  
 

Embora apreciando a proposta da Comissão que, proporcionando um oportuno quadro técnico-financeiro 
à política de coesão da Europa ampliada, se destina a sintonizar esta política com os grandes objectivos 
estratégicos da União, o Comité considera, na generalidade, que o documento necessita de mais 
referências às prioridades, correndo o risco, caso contrário, de não poder realizar os programas, pois os 
recursos poderiam revelar-se inadequados às necessidades. 
 
Preocupa o Comité, por outro lado, a proposta de remeter para o nível nacional a escolha dos critérios de 
admissibilidade e das regiões beneficiárias dos fundos estruturais e lamenta a falta de atenção ao 
envolvimento de todos os interessados no quadro das parcerias locais. 
 
Ao mesmo tempo que formula observações relativas à criação de um Fundo Único, à gestão 
descentralizada e às modalidades de anulação dos financiamentos não utilizados, o Comité apoia as 
propostas relativas à promoção de um quadro estratégico nacional, ao princípio de adicionalidade e 
modulação das taxas e ao método das subvenções globais. Parece essencial uma análise mais aprofundada 
do impacto das mudanças propostas relativamente à parceria público-privado, a fim de garantir que os 
contributos do sector privado não corram o risco de serem reduzidos ou mesmo anulados. 

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

 
• Fundos de coesão 
− Relator:  F. SILVA (Interesses Diversos – PT) 

 
− Referências: COM(2004) 494 final – 2004/0166 (AVC) – CESE 390/2005 
 
− Pontos-chave:  

 
O CESE aprova a orientação que visa concentrar no Regulamento "Coesão" apenas os grandes objectivos 
e as linhas dominantes de aplicação e de acesso. 
 
Tendo em vista uma concretização mais eficaz e acelerada do objectivo "Convergência", o CESE 
recomenda que a Comissão actue em conjunto com os Estados-Membros. 
 
O CESE recomenda à Comissão que seja devidamente ponderada a utilidade da regra de condicionalidade 
relativa ao défice público excessivo face aos objectivos dos Estados-Membros beneficiários deste Fundo. 
 
Finalmente, o CESE defende a afectação de mais meios orçamentais ao Fundo de Coesão. 

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

 
• Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
− Relator:  V. MATOUSEK (Trabalhadores – CZ) 

 
− Referências: COM(2004) 495 final – 2004/0167 (COD) – CESE 391/2005 
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− Pontos-chave:  

 
O Comité acolhe favoravelmente a abordagem adoptada pela Comissão. 
 
O CESE saúda, em particular, o facto de as acções a apoiar pelo Fundo se concentrarem nas prioridades 
da União Europeia definidas nas Cimeiras de Lisboa e Gotemburgo. 
 
Dever-se-ia atribuir um elevado grau de prioridade à investigação e desenvolvimento tecnológico, à 
inovação e ao espírito empresarial, particularmente para promover o desenvolvimento das Pequenas e 
Médias Empresas (PME). 
 
As propostas que visam promover a Cooperação Territorial Europeia merecem acolhimento favorável e 
devem ser reforçadas. 

 
− Contacto:  Roberto Pietrasanta 
                     (Tel.: 00  32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
• Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça (AECT) 
− Relator:  M. NOLLET (Trabalhadores – BE) 

 
− Referências: COM(2004) 496 final – 2004/0168 (COD) – CESE 388/2005 
 
 
− Pontos-chave:  
 

O Comité considera interessante que os agentes económicos e sociais ao nível local e regional possam 
participar explicitamente na criação de um AECT. 
 
O CESE associa-se, em termos gerais, à proposta da Comissão, bem como aos objectivos enunciados. 
Lamenta, porém, a ausência de uma disposição específica sobre a participação dos parceiros sociais nos 
acordos de seguimento. 

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

• Distritos industriais europeus 
– Relator:  A. PEZZINI (Empregadores – IT) 
 
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 374/2005 
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– Pontos-chave:  

 
O Comité pretende a criação de uma plataforma europeia de distritos que deverá assegurar um quadro 
programático. 
 
O CESE entende que é necessário reflectir sobre o reconhecimento comunitário das redes europeias de 
metadistritos do saber, com o fito de se estabelecer uma tipologia de consórcios europeus que deveriam 
favorecer o espírito empresarial, a responsabilidade social, a criação de novas actividades e o 
desenvolvimento da formação contínua, e estimular as parcerias transfronteiriças. 
 
Em conclusão, o CESE entende que a experiência adquirida através dos distritos, agora canalizada para 
os metadistritos do conhecimento, oferece a oportunidade ideal para: 
 
− aumentar o número de empregos, 
− melhorar as relações sociais no interior do mercado do trabalho, 
− melhorar as competências profissionais dos trabalhadores, a todos os níveis, 
− garantir maior segurança e higiene nos locais de trabalho, 
− desenvolver e ampliar a certificação ética e ambiental (ISO 14000 e EMAS), 
− enfrentar melhor os problemas do crédito e o impacto do Acordo de Basileia II, 
− aumentar a qualidade e a competitividade dos produtos fabricados na Europa, 
− apoiar e ampliar as possibilidades de exportação, 
− reforçar o poder do trabalho, do trabalhador e da empresa sobre a burocracia. 
 
Nesta óptica, o CESE reputa oportuno organizar, com base no presente parecer, uma audição pública em 
que participem as entidades dos distritos e as organizações interessadas, aos vários níveis territoriais. 

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

 
 

• Política de turismo para a UE alargada 
– Relator: J. MENDOZA (Trabalhadores – ES) 
  
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 375/2005 
  
– Pontos-chave: 

 
O CESE considera que o Turismo é um sector económico e uma indústria fundamental para a construção 
efectiva da Europa alargada, que se deve desenvolver segundo critérios de sustentabilidade, no seu 
sentido mais lato, e contribuir eficazmente para a coesão social da Europa. 
 
Os novos Estados-Membros encaram o turismo como uma grande oportunidade de desenvolvimento 
económico, capaz de encurtar a distância relativamente aos antigos Estados-Membros da União em 
termos de rendimento. A grande diversidade cultural, patrimonial e natural com que contribuem 
representará um aumento tanto da oferta como da procura turística interna e externa. 
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O CESE considera como muito positivo o impacto que o alargamento a outros Estados terá no futuro do 
sector turístico, especialmente se o Modelo de Turismo Europeu for aplicado segundo critérios de 
sustentabilidade. 
 
Uma das propostas do Comité para aprovação e transmissão às instituições de todos os 
Estados-Membros é a realização de uma ampla "Campanha de educação" sobre o turismo como indústria 
estratégica para a Europa. 

 
–  Contacto: Nemesio Martinez  
                      (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
•  MEDIA 2007 
–  Relator:  J. PEGADO LIZ (Interesses Diversos – PT) 

 
 –    Referências: COM(2004) 470 final – 2004/0151 COD – CESE 380/2005 

   
 
 
– Pontos-chave: 

 
O CESE congratula-se com a iniciativa da Comissão, a qual inclui, em larga medida, 
várias das sugestões e recomendações do CESE constantes de anteriores pareceres. 
 
O CESE considera que alguns aspectos não são suficientemente acautelados na nova proposta, a saber: 

 
− reforçar as iniciativas no sentido de prevenir as situações de concentração que prejudicam o 
 pluralismo e a diversidade cultural; 
− garantir a complementaridade e a coerência com as outras intervenções da Comunidade que 
 visam uma estratégia comum; 
− privilegiar, em especial, o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a circulação 
 transnacional; 
− incrementar, de forma sustentada, o acesso do público ao património audiovisual europeu 
 através da criação de redes europeias;  
− garantir avaliações regulares e sistemáticas da execução do programa, a fim de optimizar os 
 recursos financeiros disponíveis; 
− e promover mais filmes europeus na Europa e no mundo por via de uma  actividade sistemática de 

informação sobre os festivais. 
  
– Contacto: Raffaele Del Fiore  

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

 
•  Papel da sociedade civil na prevenção do trabalho não declarado 
− Relator: E. HAHR (Empregadores – SE) 
 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 385/2005  
 
− Pontos-chave: 
 
O Comité saúda a resolução do Conselho sobre o trabalho não declarado e compraz-se em registar o facto de 
a Comissão ter iniciado em 2003 um inquérito em grande escala sobre o trabalho não declarado na UE 
alargada. O Comité enumera os domínios que convém reexaminar para resolver este problema: 

 
• melhoria dos incentivos ao trabalho declarado, aplicação de sanções eficazes; 
• as mulheres têm uma posição muito mais vulnerável no trabalho não declarado com salários baixos. É 

essencial estudar a sua situação mais a fundo para adoptar medidas específicas; 
• é dever das autoridades informarem os imigrantes sem ambiguidades sobre os seus direitos e as suas 

obrigações, encaminhá-los para o mercado de trabalho regular e facilitar-lhes o pleno acesso à 
formação; a algumas pessoas são confiscados os documentos para as forçar a reembolsar os custos da 
sua viagem clandestina; 

• urge modificar a regulamentação aplicada às empresas e simplificar os trâmites burocráticos, sobretudo 
quando se trata da constituição de uma nova sociedade. Os novos empresários deverão ter uma noção 
das exigências colocadas pela colectividade à gestão de empresas, designadamente, das disposições de 
direito laboral e de protecção social aplicáveis ao pessoal ao seu serviço; 

• é fundamental que as autoridades desenvolvam campanhas de sensibilização dirigidas a produtores e 
consumidores para mostrar as consequências nefastas do trabalho não declarado para as receitas fiscais e 
para os sistemas de protecção e de segurança social; 

• importa que as autoridades competentes reforcem a vigilância, designadamente, através da exploração 
ao máximo das capacidades de aplicação de sanções e da colaboração com as entidades competentes; 

• seria oportuno realizar um estudo abrangente que analisasse a relação entre impostos e contribuições e o 
fenómeno do trabalho não declarado; 

• as empresas da UE devem ter em conta que alguns países terceiros não cumprem normas sociais 
geralmente aceites; 

• é fundamental concretizar a Estratégia Europeia de Emprego. O bom funcionamento do mercado laboral 
com pleno emprego e trabalho de qualidade é a melhor arma para combater o trabalho não declarado. 

 
− Contacto: Torben Bach Nielsen 
         (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 
• Programa Comunitário para o Emprego e a Solidariedade Social – PROGRESS 
– Relator:  W. GREIF (Trabalhadores – AT) 

 
– Referências: (COM(2004) 488 final) – CESE 386/2005 
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− Pontos-chave: 
 

Globalmente, o CESE acolhe favoravelmente a proposta da Comissão. Manifesta, contudo, algumas 
reservas quanto a alguns pontos concretos. 

 
Trata-se, nomeadamente: a) de uma maior coerência com outras áreas de intervenção comunitária, b) da 
dotação financeira, que deveria ser aumentada, e da sua repartição, recentemente definida, c) da 
facilidade de acesso ao programa e das vantagens para os utilizadores finais apesar do processo de 
racionalização ao nível da Comissão, d) da transparência e participação no comité de acompanhamento 
e e) do envolvimento da sociedade civil, ao nível nacional e europeu. 

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

 
 

• Garantia de qualidade do ensino superior 
− Relator:  M. SOARES (Trabalhadores – PT) 

 
− Referências: COM(2004) 642 final – 2004/0239 COD – CESE 387/2005 
 
− Pontos-chave:  

 
A exigência de uma elevada qualidade na educação e na formação é um elemento central se se 
pretende alcançar os objectivos consagrados na Estratégia de Lisboa. Neste quadro, o CESE 
reafirma a importância para o desenvolvimento da sociedade do conhecimento no espaço 
europeu de uma maior mobilidade de estudantes e de trabalhadores. Tal mobilidade pode 
constituir um elemento fundamental para a realização de um mercado de trabalho europeu e para 
a construção de uma sociedade mais competitiva baseada no conhecimento.  
 
A proposta de recomendação vai neste sentido, uma vez que, para conseguir com pleno sucesso essa 
mobilidade, é necessário o reconhecimento mútuo das qualificações e dos diplomas, o que exige o 
estabelecimento de mecanismos eficazes e coerentes a nível europeu que impliquem todas as partes. De 
entre esses mecanismos assume particular importância o estabelecimento de metodologias adequadas 
para avaliar a qualidade do ensino superior no espaço europeu. 

 
No entanto, o CESE entende que estes mecanismos de avaliação, naturalmente importantes para o 
reforço da qualidade e da credibilização do ensino superior, não podem estar excessivamente 
dependentes das necessidades imediatas do mercado uma vez que aquele tem objectivos de longo prazo e 
de prospectiva, a começar pela investigação fundamental. 

 
 Por outro lado, o CESE sublinha que o financiamento do ensino superior continua a ser um 

elemento-chave para a concretização dos objectivos essenciais. Não seria legítimo que as Instituições de 
Ensino Superior fossem impedidas de aceder às Agências de Avaliação de maior qualidade por 
constrangimentos de natureza financeira. 
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 O CESE reafirma dois princípios essenciais para atingir os objectivos ambicionados no âmbito do 

reconhecimento mútuo, e que por isso deveriam constar expressamente no texto da Recomendação aos 
Estados-Membros: 

 
− os sistemas de garantia da qualidade não podem ser impostos, mas têm de ser aceites pelos seus 

protagonistas, em particular os docentes e as autoridades académicas, e devem ter como finalidade 
última a ajuda à melhoria do nível de ensino superior ministrado nos Estados-Membros; 
 

− os estabelecimentos de ensino superior devem dispor dos meios necessários para o financiamento das 
estruturas de promoção, apoio e implementação dos métodos e técnicas da qualidade, 
designadamente para a indispensável participação daqueles que ministram o ensino.  

 
− Contacto:  Stefania Barbesta 

                (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
3.  MERCADO ÚNICO 
  
• Prioridades do Mercado Único para 2005-2010 
– Relator:  B. CASSIDY (Empregadores – UK) 
 
– Referência: Aditamento a parecer – CESE 376/2005 
  
– Pontos-chave: 

 
A Comissão devia concentrar os seus trabalhos em simplificar, consolidar e melhorar a coerência da 
legislação europeia e explorar plenamente o potencial do mercado único. 
 
Na óptica do Comité, os Estados-Membros são o principal obstáculo à realização do mercado único. 
Alguns diferem a aplicação, outros aplicam as regras de forma muito rigorosa, criando antagonismo 
entre o mercado único e a UE. Outros fazem obstrução, por exemplo, promulgando leis nacionais que 
proíbem as aquisições transfronteiriças de instituições financeiras como bancos. Outros permitem que as 
empresas nacionalizadas façam aquisições transfronteiriças, sem admitir a reciprocidade. A 
disponibilidade de fundos quase ilimitados para as empresas nacionalizadas de certos países representa 
uma distorção de concorrência que a Comissão até à data tem tido relutância em combater. 

 
–  Contacto:  Jean-Pierre Faure  
                      (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
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•  Grande distribuição – tendências e repercussões para os agricultores e consumidores 
− Relator:  F. ALLEN (Interesses Diversos – IE) 
 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 381/2005 
 
− Pontos-chave: 
 

O parecer de iniciativa examina o aumento de concentração na venda a retalho de alimentos e analisa as 
possíveis consequências para os diferentes actores, por exemplo, consumidores, trabalhadores de 
supermercados, agricultores e fornecedores. Realça as seguintes tendências e problemas:  
 
• no que respeita aos consumidores, a política de preços nas grandes superfícies e a constante tentativa 

destas últimas de baixar os preços pode ser benéfica a curto prazo; a longo prazo, contudo, poderá ter 
consequências adversas no que toca à qualidade dos alimentos, à possibilidade de escolha dos 
consumidores e às condições ambientais;  

 
•  a mão-de-obra das grandes superfícies caracteriza-se geralmente por ser pouco qualificada, feminina 

e trabalhar a tempo parcial. Embora as condições específicas de trabalho nos supermercados possa 
criar boas oportunidades para pessoas com responsabilidades familiares, estudantes, etc., para 
trabalharem num horário flexível, poderão surgir situações de exploração e de salários mínimos. É 
fundamental não haver discriminação dos trabalhadores a tempo parcial; 

 
• o parecer analisa as diferenças entre os preços pagos aos agricultores, aos fornecedores e os preços 

pagos pelo consumidor final. Conclui que há uma tendência para pagar preços mais baixos aos 
produtores, enquanto que isso não se reflecte nos preços pagos pelos consumidores no supermercado, 
o que significa que aumentam as margens de lucro dos supermercados. Tal conduz a condições de 
trabalho e de vida mais árduas para os agricultores e outros fornecedores. Uma política de preços 
agressiva e a venda abaixo do preço de custo aumentam a pressão nos produtores e fornecedores. 

 
O parecer afirma que, não obstante as vantagens consideráveis das grandes superfícies para a 
economia e para os consumidores, é fundamental os Estados-Membros e a Comissão Europeia 
estarem conscientes dos potenciais problemas e responderem de forma adequada. O parecer conclui 
que: 

 
• é necessária mais informação e mais transparência em relação à estrutura de preços e às margens de 

lucro entre distribuidores, fornecedores (transformadores de produtos alimentares) e produtores 
primários;  

• importa que os Estados-Membros garantam uma concorrência adequada nas suas regiões; 
• no âmbito da lei da concorrência, seria oportuno procurar encontrar uma definição de “interesse 

público” que não se deveria cingir unicamente aos preços e às forças do mercado. 
 
− Contacto: Annika Korzinek 

              (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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Mercados electrónicos empresa-a-empresa 
– Relator: G. LAGERHOLM (Empregadores – SE) 
 
– Referências: COM(2004) 479 final – CESE 377/2005 
  
– Pontos-chave: 
  

O Comité considera que: 
 

− na globalidade, a Comunicação da Comissão abrange questões importantes no tocante à aceitação 
dos mercados electrónicos, fazendo-o de forma justa; 

 
− todavia, o Comité gostaria de sublinhar que esta não é a única acção necessária. Em certa medida, 

também é compreensível que o mercado tenha uma atitude um pouco reticente. Especificamente, as 
formas mais avançadas dos mercados electrónicos são diferentes dos modelos comerciais 
tradicionais das PME; 

 
− no que diz respeito ao comércio transfronteiriço, existem outros obstáculos de muito maior 

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

 
•  PRISM 2004 (OMU) 
–  Relatora:  M. SHARMA (Empregadores – UK) 
 
–  Referência: Relatório de informação – CESE 835/2004 fin 
 
–  Pontos-chave: 

 
O Comité defende melhorar a eficácia da base de dados PRISM e garantir que o seu conteúdo reflicta as 
aspirações dos seus potenciais utilizadores e esteja de acordo com as tendências e as prioridades do 
Mercado Único. 
 
Foi concebido um plano de acção para actualizar este instrumento e reforçar o papel e a visibilidade do 
Comité. Este “plano de desenvolvimento ou de acção” inclui objectivos a curto, médio e longo prazo, 
bem como datas-limite para a aplicação do controlo dos avanços futuros. 
 
Importa envidar esforços conjuntos para que PRISM possa chamar a si os recursos e os meios 
financeiros que permitam assegurar uma posição de primeiro plano graças à qual possa ser utilizado para 
alcançar o objectivo original. Com a chegada dos novos Estados-Membros, o momento é perfeito para 
estender e reforçar o site. 

 
– Contacto:  Jean-Pierre Faure  
                    (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
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4.   PROTECÇÃO DO AMBIENTE E DOS CONSUMIDORES 

 
•   LIFE+ 
− Relator:  L. RIBBE (Interesses Diversos – DE) 

 
− Referências: COM(2004) 621 final – 2004/0218 COD – CESE 382/2005 

 
− Pontos-chave: 

 
 O CESE congratula-se com a integração da política ambiental em todos os outros domínios políticos, dado que 
as dotações modestas do programa LIFE não bastariam para promover a protecção do ambiente na UE. 
 
 Todavia, o CESE considera que a proposta em apreço, como também o debate geral sobre as 
Perspectivas Financeiras para 2007-2013, à luz das quais a proposta terá de ser encarada, encerra riscos 
potenciais para o êxito futuro do programa LIFE. Por um lado, não existe qualquer tipo de garantia de que 
por exemplo as medidas que até agora eram financiadas pelo LIFE-Ambiente venham efectivamente a obter 
financiamento; por outro lado, a projectada descentralização da decisão para os Estados-Membros retira à 
UE justamente um instrumento de orientação decerto modesto, mas nem por isso menos eficaz. O Comité 
apela pois a que os elementos inovadores do LIFE-Ambiente e do LIFE-Natureza sejam preservados num 
fundo de apoio gerido pela própria Comissão. 
 
– Contacto:  Johannes Kind 

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

 
•  Registo Europeu de Poluentes 
− Relator:  M. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – ES) 

 
− Referências: COM(2004) 634 final – 2004/0231 COD – CESE 383/2005 
 
– Contacto: Annika Korzinek  
                       (Tel.: 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
• Produtos pré-embalados 
– Relatora:  M. SHARMA (Empregadores – UK) 
 
– Referências: COM(2004) 708 final – 2004/0248 COD – CESE 379/2005 
  

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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– Pontos-chave: 
 

O Comité considera que a nova directiva oferece maiores potencialidades em termos de inovação, 
prospecção de mercado e oportunidades de desenvolvimento, facultando desta forma ao consumidor 
maior escolha e variedade de produtos. 
 
O Comité acolhe igualmente com agrado o exame iminente da quantidade metrológica, que constitui 
uma prioridade importante para o consumidor e a indústria europeia. 
 
No entanto, alguns consumidores podem ser confundidos por excessivas variações nos tamanhos das 
embalagens ou por embalagens que podem não ser enganadoras, mas que ainda dão a ideia de maior 
conteúdo. 
 
É imperioso realizar os objectivos da directiva relativa a resíduos de embalagens independentemente da 
existência ou não de regulamentação sobre a dimensão das embalagens. 
 

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

 
 

•  Aditivos alimentares e edulcorantes 
− Relatora:  A. DAVISON (Interesses Diversos – UK) 

 
− Referências: COM(2004) 650 final – 2004/0237 COD – CESE 384/2005 

 
– Contacto: Annika Korzinek  
                     (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
• Substâncias perigosas – CMR 
– Relator:  D. SEARS (Empregadores – UK) 
 
– Referências: COM(2004) 638 final – 2004/0225 COD – CESE 378/2005 
  
– Pontos-chave: 

 
O CESE concorda com as limitações de colocação no mercado e de utilização previstas na proposta. 
 
Todavia, e a exemplo de anteriores alterações à Directiva do Conselho 76/769/CEE, o CESE lamenta 
que produtos não relacionados entre si sejam objecto do mesmo documento. Se as circunstâncias 
mudarem, poderão ser necessárias alterações específicas e continuadas para adaptação às condições 
externas. 

 
–    Contacto:  João Pereira dos Santos 
         (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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Repertório das 
resoluções e decisões aprovadas, 

temas debatidos em sessão e seguimento dado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento está disponível em 
 
http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet) 
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ACOMPANHAMENTO DOS 
TRABALHOS 

DO PARLAMENTO EUROPEU 
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 3
Type: http:

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

Page: 60
Type: http:

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:jean-pierre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jean-pierre.faure@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:jean-pierre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jean-pierre.faure@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 73
Type: http:

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