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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES 
 
 
 
Recorda-se que o Colégio dos Questores mandou distribuir aos deputados do Parlamento Europeu as 
seguintes comunicações: 
 

 
 22/2005  Reimbursement of taxis fares 
 
 23/2005  Seguro contra o furto dos computadores portáteis privados dos deputados 
 
 24/2005  Delimitação das zonas "fumadores" nos edifícios do Parlamento, em 

Bruxelas e em Estrasburgo 
 
 26/2005  Salão de cabeleireiro nas instalações do Parlamento em Estrasburgo 
 
Poderão ser solicitadas informações suplementares ao secretariado do Colégio dos Questores: 
 
 

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

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

_______________ 
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO 
 
 

Cessão do mandato de um deputado italiano 
ao Parlamento Europeu 

 
 

Na sessão de 9 de Maio de 2005, o Parlamento tomou conhecimento da nomeação de: 
 
 

Ottaviano DEL TURCO (PSE/IT) 
 
 

para o desempenho de um cargo incompatível com o mandato de deputado ao Parlamento Europeu. 
 
Nos termos do nº 4 do artigo do Regimento, o seu mandato no Parlamento Europeu cessa a partir de 2 de 
Maio de 2005. 
 
 
 

_______________ 
 
 
 

Cessão do mandato de uma deputada britânica 
ao Parlamento Europeu 

 
 

Na sessão de 11 de Maio de 2005, o Parlamento tomou conhecimento da nomeação de: 
 
 

Theresa VILLIERS (PPE-DE/UK) 
 
 

para o desempenho de um cargo incompatível com o mandato de deputado ao Parlamento Europeu. 
 
Nos termos do nº 4 do artigo do Regimento, o seu mandato no Parlamento Europeu cessa a partir de 11 de 
Maio de 2005. 
 
 

_______________ 
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Cessão do mandato de um deputado britânico 
ao Parlamento Europeu 

 
 

Na sessão de 11 de Maio de 2005, o Parlamento tomou conhecimento da nomeação de: 
 
 

Christopher HUHNE (ALDE/UK) 
 
 

para o desempenho de um cargo incompatível com o mandato de deputado ao Parlamento Europeu. 
 
Nos termos do nº 4 do artigo do Regimento, o seu mandato no Parlamento Europeu cessa a partir de 11 de 
Maio de 2005. 
 
 
 

_______________ 
 
 

Cessão do mandato de uma deputada italiano 
ao Parlamento Europeu 

 
 

Na sessão de 25 de Maio de 2005, o Parlamento tomou conhecimento da nomeação de: 
 
 

Mercedes BRESSO (PSE/IT) 
 
 

para o desempenho de um cargo incompatível com o mandato de deputado ao Parlamento Europeu. 
 
Nos termos do nº 4 do artigo do Regimento, o seu mandato no Parlamento Europeu cessa a partir de 25 de 
Maio de 2005. 
 
 

_______________ 



COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

 

10 

Boletim 06.06.2005 
  

- PT - PE 356.657 

 
 
 

Notificação oficial da eleição 
 de uma deputada britânica ao Parlamento Europeu 

 
 
 
O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 25 de Maio de 2005, tomoou conhecimento da eleição de 
 
 

Sharon Margaret BOWLES 
 
 
em substituição do deputato Christopher HUHNE (ALDE/UK), a partir de 12 de Maio de 2005. 
 
 
 

_______________ 
 
 
 
 

Notificação oficial da eleição 
 de um deputado britânico ao Parlamento Europeu 

 
 
O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 25 de Maio de 2005, tomoou conhecimento da eleição de 
 
 

Syed Salah KAMALL 
 
 
em substituição da deputata Theresa VILLIERS (PPE-DE/UK), a partir de 12 de Maio de 2005. 
 
 

_______________ 
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Notificação oficial da eleição 

 de um deputado italiano ao Parlamento Europeu 
 
 
O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 25 de Maio de 2005, tomoou conhecimento da eleição de 
 
 

Vincenzo LAVARRA 
 
 
em substituição do deputato Ottaviano DEL TURCO (PSE/IT), a partir de 24 de Maio de 2005. 
 
 
 

_______________ 
 
 

Notificação oficial da eleição 
de um deputado italiano ao Parlamento Europeu 

 
 
 
O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 25 de Maio de 2005, tomoou conhecimento da eleição de 
 
 

Giovanni RIVERA 
 
 
em substituição da deputata Mercedes BRESSO (PSE/IT),  a partir de 25 de Maio de 2005. 
 
 

_______________ 
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PERGUNTAS ESCRITAS      (Situação em 28.04.2005) 
 
 
Autor Objecto N° 

Panagiotis Beglitis Apoio do Fundo de Solidariedade da União Europeia para 
o Nomo de Evros na sequência dos prejuízos causados 
pelas inundações de Fevereiro 

P-1556/05 

Giusto Catania Defesa e apoio financeiro às castas autóctones na Sicília 
na província de Trapani 

P-1557/05 

David Hammerstein Mintz Aviões da CIA P-1558/05 

David Hammerstein Mintz Impacto ambiental da descarga de águas residuais no lago 
de Albufera 

E-1559/05 

Raül Romeva i Rueda e David 
Hammerstein Mintz 

Importação de sementes Bt-10 de milho geneticamente 
modificado 

E-1560/05 

Jens-Peter Bonde Ofertas a Comissários E-1561/05 

Brice Hortefeux Tráfico de seres humanos E-1562/05 

Dan Jørgensen Transporte de animais para o Médio Oriente E-1563/05 

Richard Seeber Discriminação dos cidadãos germanófonos em concursos 
a nível europeu 

E-1564/05 

Alyn Smith Sector escocês da piscicultura E-1565/05 

Frank Vanhecke Lista de organizações terroristas em países terceiros E-1566/05 

Frank Vanhecke Contribuição CE/UE para as Escolas Europeias E-1567/05 

Frank Vanhecke Contribuições dos Estados-Membros para as Escolas 
Europeias 

E-1568/05 

Frank Vanhecke Receitas diversas das Escolas Europeias E-1569/05 

Frank Vanhecke Contribuição de organismos não comunitários para as 
Escolas Europeias 

E-1570/05 

Frank Vanhecke Agências da União Europeia e línguas oficiais E-1571/05 

Frank Vanhecke Direitos das mulheres palestinas E-1572/05 

Frank Vanhecke "Boas práticas" para a expulsão de requerentes de asilo e 
imigrantes clandestinos que esgotaram todas as vias de 
recursos 

E-1573/05 

Georgios Karatzaferis Projectos co-financiados na Grécia e iniciativas do novo 
Governo grego 

P-1574/05 
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Autor Objecto N° 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Registo da localização na Lei sobre a Engenharia Genética 
alemã 

E-1575/05 

Agnes Schierhuber Regulamentação da coexistência entre organismos 
tradicionais e organismos geneticamente modificados 

E-1576/05 

Ioannis Gklavakis Riscos provenientes da aquicultura E-1577/05 

Georgios Karatzaferis A Grécia corre o risco de ter de reembolsar 
financiamentos comunitários 

E-1578/05 

Georgios Karatzaferis Anulação da matrícula de estudantes gregos do Epiro do 
Norte do ensino superior grego 

E-1579/05 

Georgios Karatzaferis Comunicações dos responsáveis pela gestão do 3º QCA 
em Atenas 

E-1580/05 

Georgios Karatzaferis Escândalo na Bolsa grega E-1581/05 

Bart Staes Atribuição de subsídios agrícolas E-1582/05 

Bart Staes Atribuição de subsídios agrícolas E-1583/05 

Dimitrios Papadimoulis Antibióticos no iogurte E-1584/05 

Manuel Medina Ortega Práticas na Comissão: recusa de uma candidatura E-1585/05 

Marie-Noëlle Lienemann Etiquetagem dos automóveis E-1586/05 

Charles Tannock Quinto aniversário do assassínio de crianças inocentes na 
Gâmbia 

E-1587/05 

Giovanni Pittella Legislação europeia no domínio da saúde E-1588/05 

Mario Borghezio Censura do filme "Submission": uma violação da 
liberdade de expressão artística 

E-1589/05 

Mario Borghezio Censura do filme "Submission": uma violação da 
liberdade de expressão artística 

E-1590/05 

Cecilia Malmström Guiné Equatorial E-1591/05 

Mathieu Grosch Exigências linguísticas em processos de contratação E-1592/05 

Rebecca Harms Co-financiamento pelo FEDER de um projecto 
imobiliário em Cuxhaven/Duhnen 

E-1593/05 

Ingo Friedrich, José García-
Margallo y Marfil e Joachim 
Wuermeling 

Directivas da UE que afectam a indústria dos brinquedos E-1594/05 

Cristiana Muscardini Risco de propagação de novos vírus E-1595/05 

Thomas Ulmer Directiva 1999/30/CE sobre a qualidade do ar P-1596/05 
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Autor Objecto N° 

Panagiotis Beglitis Medidas de salvaguarda contra as importações de têxteis 
da China 

P-1597/05 

Michael Cramer Directiva 2003/97/CE, "ângulo morto" nos veículos 
pesados e possibilidades de consenso para adoptar a 
legislação em vigor 

E-1598/05 

Michl Ebner Harmonização, a nível europeu, da legislação aplicável 
aos jogos promocionais 

E-1599/05 

Ilda Figueiredo Importação de madeira abatida ilegalmente E-1600/05 

José García-Margallo y Marfil Investimentos em I&D nos Estados-Membros P-1601/05 

Ari Vatanen Localização do tubo de escape nas viaturas P-1602/05 

Manuel Medina Ortega Harmonização fiscal e protecção dos cidadãos E-1603/05 

Manuel Medina Ortega Harmonização fiscal e protecção dos cidadãos E-1604/05 

Hynek Fajmon Subsídios às exportações de gado para países terceiros E-1605/05 

Margrete Auken Valores máximos de dioxinas no salmão E-1606/05 

Glyn Ford Rótulo de comércio equitativo E-1607/05 

Glyn Ford Incêndio num hotel de Paris E-1608/05 

Caroline Jackson e outros Grandes símios E-1609/05 

Marco Pannella Sétimo programa-quadro (7PQ) relativo à investigação 
sobre células estaminais embrionárias 

E-1610/05 

Luis de Grandes Pascual A assistência social nos Estados-Membros P-1611/05 

Corien Wortmann-Kool O indicador de mudança de velocidade, tecnologia 
desejável para reduzir o consumo de combustível e as 
emissões de CO2 dos automóveis de passageiros? 

P-1612/05 

Bernhard Rapkay Elegibilidade de fundos de participação através do 
Programa Plurianual para a Empresa e o Espírito 
Empresarial 

E-1613/05 

Konstantinos Hatzidakis Propostas de regiões gregas para o Programa Regional de 
Acções Inovadoras 

E-1614/05 

 Pergunta anulada E-1615/05 

Matteo Salvini Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia P-1616/05 

Raül Romeva i Rueda Alternativas às instalações de refrigeração de Granadilla e 
Arinaga nas Ilhas Canárias 

E-1617/05 

Mathieu Grosch Cabotagem - Deslocalização de sedes de empresas E-1618/05 
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Autor Objecto N° 

Stavros Arnaoutakis Efeito estatístico e países do "objectivo 1" E-1619/05 

Rebecca Harms Acordo de transferência de resíduos radioactivos entre a 
Hungria e a Rússia 

E-1620/05 

Antonio De Poli Não à modificação da lei-quadro nº 266/91 e aos 
consequentes cortes dos financiamentos ao mundo do 
voluntariado 

E-1621/05 

Antonio De Poli Não à modificação da lei-quadro nº 266/91 e aos 
consequentes cortes dos financiamentos ao mundo do 
voluntariado 

E-1622/05 

Karin Riis-Jørgensen Válvulas de segurança nos navios P-1623/05 

Íñigo Méndez de Vigo Os sistemas educativos dos Estados-Membros P-1624/05 

Dimitrios Papadimoulis Concentração dos meios de comunicação social P-1625/05 

Daniel Cohn-Bendit Acesso aos concursos do Serviço Europeu de Selecção de 
Pessoal (EPSO) para os cidadãos cipriotas turcos 

P-1626/05 

Christine De Veyrac Comércio - Têxteis P-1627/05 

Charlotte Cederschiöld Cidadania e registo civil P-1628/05 

Renato Brunetta Repetidas intervenções do Comissário Joaquin Almunia 
sobre as contas públicas italianas 

P-1629/05 

Monica Frassoni e Satu Hassi Túnel rodoviário no centro de Lisboa - Portugal E-1630/05 

Glyn Ford Regularização dos migrantes em situação irregular em 
Espanha 

E-1631/05 

Glyn Ford Código de conduta sobre dopagem E-1632/05 

Bernat Joan i Marí Sara Ocidental / Programa MEDA da Comissão da UE E-1633/05 

Christine De Veyrac O comércio internacional e a emenda Byrd E-1634/05 

Christine De Veyrac O alargamento e a Turquia E-1635/05 

Roberta Angelilli Possível aumento das taxas de referência europeias E-1636/05 

Roberta Angelilli Fundos para a criação de um parque didáctico E-1637/05 

Marco Pannella Discriminações por parte do governo iraniano E-1638/05 

Renato Brunetta Repetidas intervenções do Comissário Joaquin Almunia 
sobre as contas públicas italianas 

E-1639/05 

Glenys Kinnock Direito de voto dos expatriados nas eleições europeias E-1640/05 
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Autor Objecto N° 

Antonios Trakatellis Mobilidade dos doentes: cooperação transfronteiriça no 
domínio dos cuidados médicos, mecanismos de 
compensação e pagamentos transfronteiriços 

P-1641/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tráfico de seres humanos no Sudeste da Europa E-1642/05 

Giovanni Pittella Registo de veículos matriculados no estrangeiro E-1643/05 

Paulo Casaca Má técnica legislativa nas propostas da Comissão 
Europeia 

E-1644/05 

Paulo Casaca Proposta de regulamento COM(2004)0687 final, produtos 
transformados e produtos incorporados 

E-1645/05 

Luis de Grandes Pascual Financiamento cruzado dos meios de transporte e 
concorrência desleal 

E-1646/05 

Luis de Grandes Pascual Gasóleo profissional E-1647/05 

Luis de Grandes Pascual Medidas de compensação para os transportadores dos 
países periféricos 

E-1648/05 

Ashley Mote A política de concorrência E-1649/05 

Margrietus van den Berg Sistema de Certificação do Processo de Kimberley e 
responsabilidade social das empresas 

E-1650/05 

Jim Higgins Alternativas à utilização de combustíveis à base de 
hidrocarbonetos fósseis 

E-1651/05 

Graham Watson Pena de morte em Singapura E-1652/05 

Paulo Casaca Falsas informações prestadas pela Comissão Europeia E-1653/05 

Renate Sommer Valores-limite para a rotulagem de sementes 
convencionais 

P-1654/05 

Renate Sommer Limiares para a rotulagem de sementes convencionais E-1655/05 

Georgios Karatzaferis Pagamento de pensões de reforma e não reembolso dos 
descontos efectuados por cidadãos gregos 

E-1656/05 

Georgios Karatzaferis Baixa taxa de absorção por parte da administração local 
grega 

E-1657/05 

Georgios Karatzaferis Funcionamento dos mecanismos de controlo do 3° QCA 
na Grécia 

E-1658/05 

Georgios Karatzaferis Museu do cinema de Salónica E-1659/05 

Erik Meijer e Helmuth Markov Número considerável de vítimas e custos elevados 
resultantes da ausência, nos veículos pesados de 
mercadorias fabricados antes de 2006, de retrovisores 
contra o ângulo morto 

E-1660/05 
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Autor Objecto N° 

Hélène Goudin Importação de animais de companhia para a Suécia E-1661/05 

Ole Christensen Regras a seguir para medir o teor de alcatrão e nicotina 
nos cigarros 

E-1662/05 

Maria Matsouka Revelações sobre a violação dos direitos do Homem nas 
instalações de produção para a empresa multinacional 
NIKE 

E-1663/05 

Graham Watson Disponibilidade de prestações sociais fora do Estado-
Membro de origem 

E-1664/05 

David Martin Pastor Hamid Pourmand e o direito de mudar de religião E-1665/05 

Cristiana Muscardini Política de vistos "fáceis" de um ministro E-1666/05 

Werner Langen Regulamentação da União Europeia em matéria de 
transferências bancárias 

P-1667/05 

Proinsias De Rossa "Dia da Birmânia 2005" promovido pela UE P-1668/05 

Richard Ashworth Interrupções de tráfego entre Dover e Calais P-1669/05 

Neil Parish Atraso no envio dos impressos para requerer o regime de 
pagamento único na Inglaterra e no País de Gales 

P-1670/05 

Dan Jørgensen Oleoduto russo E-1671/05 

Mogens Camre Intervenção militar turca e estabilidade no Médio Oriente E-1672/05 

Michl Ebner Human Rights Watch na Transilvânia E-1673/05 

Manolis Mavrommatis Revitalização de monumentos e de símbolos da cultura E-1674/05 

María Ayuso González Projecto de abastecimento de água à planície da Mancha P-1675/05 

Chris Davies Mercado interno em Chipre P-1676/05 

Avril Doyle Ajuda ao investimento regional à empresa Intel em 
Leixlip, Irlanda 

P-1677/05 

María Salinas García Eventual violação do Tratado no caso das pensões de 
reforma em Gibraltar 

E-1678/05 

Helmuth Markov Traçado da auto-estrada alemã A 14 E-1679/05 

Helmuth Markov Traçado da auto-estrada alemã A 14 E-1680/05 

Konstantinos Hatzidakis Crómio perigoso nas águas subterrâneas da Ática E-1681/05 

Simon Busuttil Aplicação de uma taxa sobre os cartões de crédito em 
Malta 

E-1682/05 

Simon Busuttil Compagnie Algérienne de Banque E-1683/05 
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Autor Objecto N° 

Mario Borghezio Medidas urgentes e concretas para combater o 
contrabando de tabaco proveniente da China 

E-1684/05 

Mario Borghezio Medidas urgentes e concretas para combater o 
contrabando de tabaco proveniente da China 

E-1685/05 

Erik Meijer Responsabilidade de um Estado que pretende aderir à UE 
na detenção para interrogatório de um cidadão da UE em 
território controlado pelos Estados Unidos 

E-1686/05 

Rebecca Harms Restrições ilegais impostas à liberdade do Dr. Mordechai 
Vanunu e violação do Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos 

P-1687/05 

Margrietus van den Berg Transparência dos subsídios do FEOGA P-1688/05 

Paul van Buitenen Emissão fraudulenta de vistos de Schengen, envolvimento 
de pessoal da embaixada e do crime e falta de medidas 

P-1689/05 

Witold Tomczak Ajudas aos pescadores polacos P-1690/05 

José García-Margallo y Marfil Os novos projectos de abastecimento de água do 
Ministério do Ambiente espanhol 

E-1691/05 

David Hammerstein Mintz Programa urbanístico "La Tanguera" na Serra de Escalona E-1692/05 

David Hammerstein Mintz Urbanização na ZEPA "El Valle y sierras de Altaona y 
Escalona" 

E-1693/05 

David Hammerstein Mintz Projecto de construção de quatros instalações de 
dessalinização em Maiorca 

E-1694/05 

David Hammerstein Mintz Modificação do decreto sobre implantação e regulação 
dos estudos de impacto ambiental 

E-1695/05 

Willy Meyer Pleite Recuperação florestal do Pinar de Grau (Castelló de la 
Plana, Espanha) 

E-1696/05 

Albert Deß Efeitos da promoção das matérias-primas renováveis 
sobre a macroeconomia e o mercado de trabalho 

E-1697/05 

Michael Cramer Segundo pacote ferroviário - criação de um 
espaço/mercado ferroviário europeu integrado 

E-1698/05 

Dimitrios Papadimoulis Violação das Directivas 95/53/CE, 95/69/CE e 98/51/CE E-1699/05 

Dimitrios Papadimoulis Poluição do rio Pinios E-1700/05 

Glenys Kinnock Eleições no Togo E-1701/05 

Anne Van Lancker e Saïd El 
Khadraoui 

Extracção ilegal de madeira e plano de acção em matéria 
de aplicação da legislação, governação e comércio no 
sector florestal (FLEGT) 

E-1702/05 
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Kathalijne Buitenweg Tráfico internacional de animais exóticos E-1703/05 

Carlos Coelho Eurojust E-1704/05 

Carlos Coelho Eurojust E-1705/05 

Paulo Casaca Desrespeito da Comissão pela justiça europeia E-1706/05 

Paulo Casaca Utilização de norma geral para fins particulares E-1707/05 

Ilda Figueiredo Deslocalização da empresa SCBO (Phillips) E-1708/05 

Ilda Figueiredo Exploração de trabalhadores portugueses em Espanha E-1709/05 

Ivo Belet Despedimentos na Bosch de Tirlemont na sequência de 
uma deslocalização 

P-1710/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Segurança marítima: obrigação de equipamento de registo 
dos dados de viagem nos navios 

E-1711/05 

Anne Jensen Inspecção técnica dos veículos automóveis estrangeiros E-1712/05 

Richard Seeber Restrições de acesso de trabalhadores temporários 
húngaros ao mercado de trabalho europeu e, em especial, 
ao mercado austríaco 

E-1713/05 

Proinsias De Rossa Colômbia - Luis Miguel Gomez E-1714/05 

Proinsias De Rossa Venda de produtos financeiros pela "Equitable Life" E-1715/05 

Proinsias De Rossa Direitos das pessoas com mobilidade reduzida enquanto 
passageiros das companhias de aviação 

E-1716/05 

Proinsias De Rossa Colômbia E-1717/05 

Ivo Belet Despedimentos na "Bosch" de Tirlemont devido à 
deslocação da empresa 

E-1718/05 

Anneli Jäätteenmäki Financiamento do Instituto Europeu para a Igualdade do 
Género 

E-1719/05 

Hélène Goudin Auxílios à exportação concedidos a produtores europeus 
de lacticínios 

E-1720/05 

Luciana Sbarbati Liberalização do mercado: consequências para o sector 
europeu dos têxteis 

P-1721/05 

Hiltrud Breyer Análises efectuadas com vista à autorização do milho 
Bt11 

P-1722/05 

Glyn Ford Bilhetes para os jogos - Campeonato do Mundo 2006 P-1723/05 

Mario Borghezio Vigilância da Europa relativamente aos fornecimentos 
nucleares ao Irão 

P-1724/05 
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Margrete Auken Respeito da Convenção de Basileia no que se refere ao 
desmantelamento de navios 

E-1725/05 

Margrete Auken Respeito da Convenção de Basileia no que se refere ao 
desmantelamento de navios 

E-1726/05 

Horst Schnellhardt Abate de aves de capoeira E-1727/05 

Dimitrios Papadimoulis ETAR de Psytallia E-1728/05 

Dimitrios Papadimoulis Deposição de resíduos tóxicos e perigosos E-1729/05 

Monica Frassoni Utilização de redes de emalhar de deriva no Mediterrâneo E-1730/05 

Marian Harkin Harmonização das tomadas eléctricas E-1731/05 

John Bowis Frente Polisario E-1732/05 

Mario Borghezio Vigilância, por parte da Europa, dos fornecimentos de tipo 
nuclear ao Irão 

E-1733/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Aplicação incorrecta, por parte do Estado neerlandês, da 
Directiva relativa ao acolhimento de requerentes de asilo 
impossibilita estes últimos de beneficiar de acolhimento 
enquanto aguardam a apreciação de um segundo pedido 
de asilo 

E-1734/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Apelo à procura de "medicamentos de bem-estar" através 
da propaganda de sintomas que ignora a proibição de 
publicidade a medicamentos que requerem receita médica 
junto do público em geral 

E-1735/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Quebra da independência das comissões de avaliação, 
publicações e estudos devido à promoção comercial das 
vendas por parte da indústria farmacêutica 

E-1736/05 

Erik Meijer Alteração do papel das cooperativas de habitação 
neerlandesas, que de idealista passou a comercial, e as 
possibilidades de estas sobreviverem caso tenham de 
respeitar as exigências da UE em matéria de concursos de 
adjudicação 

E-1737/05 

Erik Meijer Probabilidade crescente de a nova linha ferroviária de 
Betuwe, entre o porto de Roterdão e o interior da 
Alemanha, não poder ser utilizada para o transporte de 
mercadorias 

E-1738/05 

Kartika Liotard Falsa rotulagem de ovos e queixas dos Países Baixos à 
Comissão 

E-1739/05 

Hélène Goudin Reforma no sector do açúcar P-1740/05 
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André Brie Sequestro do cidadão alemão Khaled al-Masri por 
autoridades norte americanas na Macedónia 

E-1741/05 

Hélène Goudin Directiva relativa aos serviços E-1742/05 

Roberta Angelilli Liberalização das quotas de importação de produtos 
têxteis e de vestuário provenientes da China 

P-1743/05 

Thomas Ulmer Transparência das contas bancárias E-1744/05 

Roberta Angelilli Possíveis repercussões no emprego, no sector europeu dos 
têxteis 

E-1745/05 

Roberta Angelilli Protecção e defesa das produções vitivinícolas europeias E-1746/05 

Christine De Veyrac Aquisição de aviões americanos pela Polónia P-1747/05 

Alessandro Battilocchio Adopções na Roménia P-1748/05 

Paul Rübig Discriminação de pessoas cuja língua materna não é o 
inglês em concursos a nível europeu 

E-1749/05 

Jonas Sjöstedt Serviço especial de inspectores do ambiente E-1750/05 

Christine De Veyrac Compra de aviões americanos pela Polónia E-1751/05 

Ingo Schmitt Transferência de direitos de reforma adquiridas em 
diferentes Estados-Membros 

P-1752/05 

Claude Moraes Facilidades de circulação para cidadãos idosos e 
reformados da União Europeia 

P-1753/05 

Bill Newton Dunn Ausência de equipas de investigação conjuntas P-1754/05 

Henrik Kristensen Arenque norueguês de desova primaveril E-1755/05 

Bill Newton Dunn Direito de voto nas eleições europeias E-1756/05 

Joseph Muscat Rádios VHF E-1757/05 

Antoine Duquesne Política europeia relativa às derivas sectárias E-1758/05 

Luca Romagnoli Reconhecimento das associações profissionais E-1759/05 

Luca Romagnoli Apreensão e subsequente restituição de redes de emalhar 
de deriva 

E-1760/05 

Luca Romagnoli Acordo UE-EUA relativo às importações de arroz E-1761/05 

Roberta Angelilli Planos de reembolso dos títulos Parmalat E-1762/05 

Roberta Angelilli Consequências do acórdão do TJCE relativo ao futebol 
europeu 

E-1763/05 
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Saïd El Khadraoui Protecção dos caminhos-de-ferro contra o terrorismo E-1764/05 

Bart Staes Normas sociais mínimas no conjunto da União Europeia e 
nos países candidatos à adesão 

E-1765/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Política Comum da Pesca e desenvolvimento regional E-1766/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Financiamento comunitária do porto exterior de A 
Corunha (Espanha) 

E-1767/05 

Bill Newton Dunn Direito às prestações da segurança social E-1768/05 

Marie Isler Béguin Ameaça de extinção do rato-de-água E-1769/05 

Giusto Catania Violação dos direitos humanos dos requerentes de asilo 
por parte da UE 

P-1770/05 

Cristiana Muscardini Crise da indústria europeia dos electrodomésticos: o caso 
Whirpool 

P-1771/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Convenção de Basileia, Regulamento (CEE) nº 259/1993 
e busca de soluções para o fracasso, em Fevereiro de 
2005, das negociações internacionais sobre o 
desmantelamento de navios 

E-1772/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Exportação em grande escala para a Turquia e a Ásia de 
resíduos de navios para desmantelar e medidas para lhe 
pôr termo o mais depressa possível 

E-1773/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Relatório COWI e resolução a curto prazo do défice de 
capacidade de desmantelamento ecológico dos petroleiros 
de casco simples 

E-1774/05 

Edite Estrela e Emanuel Fernandes Licença Europeia para Tripulantes de Cabine E-1775/05 

Edite Estrela e Emanuel Fernandes Licença Europeia para Tripulantes de Cabine E-1776/05 

Ole Krarup Reforço da cooperação Schengen e escolha da base 
jurídica 

P-1777/05 

Antonio López-Istúriz White FEDER e Objectivo "Cooperação Territorial" E-1778/05 

Antonio López-Istúriz White FEDER e Objectivo "Cooperação Territorial" E-1779/05 

Ole Krarup Reforço da cooperação Schengen e escolha da base 
jurídica 

E-1780/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Imposição de proibição de contactos com 
estrangeiros 

E-1781/05 

Martin Schulz Direitos sociais dos agentes contratuais P-1782/05 
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Renato Brunetta Medidas de protecção e marcas de origem para o sector da 
produção de óculos 

P-1783/05 

Luciana Sbarbati Práticas discriminatórias em matéria de ofertas de 
emprego em benefício dos falantes nativos de língua 
inglesa 

P-1784/05 

Lilli Gruber Compatibilidade entre a legislação italiana para o sector 
audiovisual e o direito comunitário em matéria de 
concorrência 

P-1785/05 

José García-Margallo y Marfil Direito de informação dos consumidores sobre os sumos 
pasteurizados 

E-1786/05 

José García-Margallo y Marfil Cultura tradicional de citrinos e reforma da OCM das 
frutas e produtos hortícolas 

E-1787/05 

Hiltrud Breyer OGM não autorizados E-1788/05 

Herbert Bösch Quantidades excedentárias no sector do açúcar E-1789/05 

Gay Mitchell Confiscação de uma hospedaria pertencente à Igreja 
Episcopal do Sudão (IES) 

E-1790/05 

Glyn Ford Viajar na União Europeia E-1791/05 

Roberta Angelilli Fundos a favor da produção e transformação das castanhas E-1792/05 

Roberta Angelilli Negação do direito de visita a um cidadão italiano titular 
do direito de guarda de um filho menor 

E-1793/05 

Ilda Figueiredo Deslocalização da empresa Molex Automotive E-1794/05 

Ilda Figueiredo Empréstimos às PME E-1795/05 

Ilda Figueiredo Abertura de destilação de crise E-1796/05 

Ilda Figueiredo Utilização de verbas comunitárias E-1797/05 

Kyriacos Triantaphyllides Cidadãos britânicos da União Europeia violam o direito de 
propriedade de refugiados cipriotas 

E-1798/05 

Georgios Karatzaferis Dados contraditórios sobre os financiamentos 
comunitários à Grécia no primeiro trimestre de 2005 

E-1799/05 

Georgios Karatzaferis Declarações de Helmut Schmidt, ex-Chanceler alemão, 
sobre a limpeza étnica em Chipre 

E-1800/05 

Jana Bobošíková Ratificação do Tratado Constitucional para a Europa P-1801/05 

José Ribeiro e Castro Cabo Verde - Parceria especial com a União Europeia P-1802/05 

Jana Bobošíková Taxas do imposto especial sobre o consumo de vinho 
tranquilo 

E-1803/05 
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 Pergunta anulada E-1804/05 

Marie-Line Reynaud Referendos e Constituição E-1805/05 

José Ribeiro e Castro Dia Internacional da Família E-1806/05 

José Ribeiro e Castro Cabo Verde - Parceria especial com a União Europeia E-1807/05 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Sector industrial do calçado em Espanha P-1808/05 

Yannick Vaugrenard Deslocalizações no interior da União Europeia P-1809/05 

Luis Yañez-Barnuevo García Acesso da Bolívia ao mar E-1810/05 

Mogens Camre Concentração de tropas turcas perto da fronteira com o 
Iraque 

E-1811/05 

Mario Mauro Direitos aduaneiros provisórios sobre as importações de 
certos tecidos acabados originários da China 

E-1812/05 

Roberta Angelilli Eventual financiamento de acções de saneamento e 
reabilitação contra a poluição sonora 

E-1813/05 

Nikolaos Vakalis Utilização dos resultados de um estudo para a construção 
de um avião que utiliza hidrogénio como combustível 

E-1814/05 

Nikolaos Vakalis Transportes marítimos e comércio de emissões E-1815/05 

Georgios Karatzaferis Exclusão do Épiro da conduta de gás natural E-1816/05 

Cristiana Muscardini Importações da China: o sector europeu dos têxteis em 
risco 

E-1817/05 

Bernat Joan i Marí Transvase Xúquer - Vinalopó e incidências na Albufeira P-1818/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Tratamento pautal preferencial concedido pela UE à 
Tailândia 

P-1819/05 

Bernat Joan i Marí Plano Eólico Valenciano E-1820/05 

Eija-Riitta Korhola Pergunta subsequente às respostas da Comissão às 
perguntas escritas E-2711/04 e E-0215/05 sobre o 
comércio de licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa 

E-1821/05 

Riitta Myller Cumprimento da directiva relativa às aves selvagens em 
todos os Estados-Membros 

P-1822/05 

Jorgo Chatzimarkakis Recusa da Câmara Municipal de Trier de realizar a 
avaliação das incidências de um projecto numa zona 
protegida no âmbito da Directiva relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens 

P-1823/05 
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Bernat Joan i Marí Progressos no reconhecimento de qualificações 
profissionais 

E-1824/05 

David Hammerstein Mintz Projecto urbanístico de Porxinos em Riba-roja (Valência) E-1825/05 

Jens-Peter Bonde Utilização do dinamarquês nos grupos de trabalho E-1826/05 

Jens-Peter Bonde Utilização do dinamarquês nos grupos de trabalho E-1827/05 

Mogens Camre Respeito das disposições da UE em matéria de ambiente E-1828/05 

Mogens Camre Tratamento dado aos animais para pelaria nas explorações 
agrícolas da China 

E-1829/05 

Daniel Caspary Tecnologia das centrais de produção de energia solar 
térmica 

E-1830/05 

Koenraad Dillen Censura e liberdade de expressão na Turquia E-1831/05 

Bart Staes Contratos históricos de transporte de electricidade e 
liberalização do mercado da energia 

E-1832/05 

Erik Meijer Afastamento de empresas neerlandesas de construção no 
Nordeste dos Países Baixos por parte de empresas alemãs 
devido a uma concorrência desleal 

E-1833/05 

Ilda Figueiredo Consulta dos trabalhadores E-1834/05 

Ilda Figueiredo Deslocalização da empresa Cotesi, S. A. E-1835/05 

Evangelia Tzampazi Catástrofe ecológica em pinhais na Grécia P-1836/05 

Koenraad Dillen O caso Orhan Pamuk e a censura na Turquia P-1837/05 

Elisabeth Jeggle Esclarecimento do Regulamento (CE) nº 1774/2002 E-1838/05 

James Allister Serviço de Acção Externa E-1839/05 

James Allister Serviço de Acção Externa E-1840/05 

Charles Tannock Imobilização de uma aeronave "Fortaleza Voadora" E-1841/05 

Charles Tannock Utilização de terrenos agrícolas para a prática de 
desportos motorizados 

E-1842/05 

Alyn Smith Contratos públicos de compra no sector da construção 
naval 

E-1843/05 

Alyn Smith Ajudas compensatórias para a indústria de construção 
naval 

E-1844/05 

Alyn Smith Indústria de construção naval na Polónia E-1845/05 

Alyn Smith Revisão do Enquadramento dos Auxílios Estatais à 
Construção Naval 

E-1846/05 
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Alyn Smith Auxílios estatais concedidos ao sector da construção naval E-1847/05 

Alyn Smith Auxílios estatais à indústria da construção naval na UE E-1848/05 

Alyn Smith Auxílios estatais concedidos a estaleiros navais escoceses E-1849/05 

Alyn Smith Auxílios estatais destinados aos estaleiros navais de 
Clydeside 

E-1850/05 

Alyn Smith Auxílios estatais na Escócia: pedidos deferidos E-1851/05 

Alyn Smith Auxílios estatais na Escócia: pedidos indeferidos E-1852/05 

Alyn Smith "Navios cinzentos" E-1853/05 

Alyn Smith Montante dos auxílios estatais concedidos na Escócia E-1854/05 

Alyn Smith Matadouros situados em regiões afastadas e insulares E-1855/05 

Robert Goebbels Importação de produtos têxteis provenientes da China E-1856/05 

Ilda Figueiredo Construção dos molhes na foz do Rio Douro E-1857/05 

Henrik Lax Respeito dos pontos de vista do Parlamento Europeu nas 
negociações com a Rússia sobre concessão de vistos 

E-1858/05 

Erika Mann Repercussões da fusão das empresas norte-americanas 
Verizon/MCI e SBC/AT&T para a União Europeia 

P-1859/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Data de introdução do tacógrafo digital P-1860/05 

Raül Romeva i Rueda CAT na matrícula dos veículos E-1861/05 

Alyn Smith Mandado de Detenção Europeu E-1862/05 

Catherine Stihler UE e pesca da baleia na Noruega E-1863/05 

Poul Rasmussen Situação dos direitos do Homem no Sri Lanka P-1864/05 

Hiltrud Breyer Poluição na Escola Dietrich-Bonhoeffer, em Hamm E-1865/05 

Michl Ebner Declarações do Comissário Rehn sobre o Governo croata E-1866/05 

Graham Watson Disponibilidade de Aimspro E-1867/05 

Chris Davies Extensão da validade das licenças nacionais de piloto a 
todo o espaço aéreo da União Europeia 

E-1868/05 

Chris Davies Direitos anti-dumping provisórios sobre as importações de 
tecidos de poliéster originários da China 

E-1869/05 
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Chris Davies Progressos registados nas propostas da Comissão 
destinadas a prevenir o abastecimento de veículos 
automóveis com o combustível errado (seguimento da 
Pergunta Escrita E-0657/04 

E-1870/05 

Alyn Smith Trabalhadores offshore e directiva relativa ao tempo de 
trabalho 

E-1871/05 

Alyn Smith Trabalhadores offshore e revisão do tempo de trabalho E-1872/05 

Alyn Smith Trabalhadores offshore e tempo de trabalho E-1873/05 

Alyn Smith Fusões transfronteiras das sociedades de capitais da UE E-1874/05 

Geoffrey Van Orden Norte de Chipre E-1875/05 

Geoffrey Van Orden Norte de Chipre E-1876/05 

Adriana Poli Bortone Dossier Cea E-1877/05 

Alessandro Foglietta e Adriana Poli 
Bortone 

Campanha de informação dos consumidores sobre as 
importações provenientes da China 

E-1878/05 

Erik Meijer Interdição imposta a uma companhia aérea turca não 
segura de aterrar nos Países Baixos, na Alemanha e na 
França e transferência para aeroportos belgas 

E-1879/05 

José Ribeiro e Castro Angola - Conferência de Doadores E-1880/05 

Satu Hassi Celebração do Dia Contra a Homofobia na UE e nos seus 
Estados-Membros 

E-1881/05 

Werner Langen Estatuto jurídico do "snus" P-1882/05 

Panagiotis Beglitis Efeitos do preço do petróleo sobre o desenvolvimento 
económico dos Estados-Membros da União Europeia 

E-1883/05 

Chris Davies Pepinos embalados em plástico E-1884/05 

Fernand Le Rachinel Direitos do Homem na Polónia E-1885/05 

Antonio Di Pietro Inobservância da regulamentação do FEOGA no que diz 
respeito à utilização dos fundos comunitários destinados à 
reflorestação do sítio de importância comunitário "Colle 
della Duolfa" situado na região de Macchia di Isernia (IS) 

E-1886/05 

Péter Olajos Assédio ilegal a empresas húngaras na Alemanha P-1887/05 

Witold Tomczak Discriminação dos enfermeiros e das parteiras polacas P-1888/05 
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Vittorio Agnoletto Aplicação do Acordo de Associação UE-Israel e o novo 
Protocolo sobre as regras de origem 

P-1889/05 

Antonio Di Pietro Incumprimento das normas comunitárias em matéria de 
avaliação do impacto ambiental na concessão de 
autorização de actividades de extracção na pedreira da 
localidade "Colle della Duolfa" de Macchia di Isernia (IS) 

P-1890/05 

Teresa Riera Madurell Mosteiro de Santa Maria de la Real E-1891/05 

Ole Krarup Incentivos económicos à produção de automóveis na 
Suécia 

E-1892/05 

Ole Krarup Situação em Andorra E-1893/05 

Hiltrud Breyer Autorização de importação de um medicamento destinado 
ao tratamento da "degenerescência macular miópica" 

E-1894/05 

Hiltrud Breyer Resposta do Comissário Kyprianou à Pergunta Escrita E-
1086/05 

E-1895/05 

Alyn Smith Imposto sobre o valor acrescentado E-1896/05 

Elspeth Attwooll Directiva relativa à insolvência e Fundo de Protecção de 
Pensões do Reino Unido 

E-1897/05 

Raül Romeva i Rueda Objectores de consciência gregos e direitos fundamentais E-1898/05 

Mary McDonald Procedimentos de adjudicação E-1899/05 
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B6-0236/05)    10 e 11 Maio 2005 
 
 
32 perguntas (nos termos do artigo 109° do Regimento) 
 

Autor Objecto Nº 
 
PERGUNTAS AO CONSELHO  
 

 
Robert EVANS 

 
Professores graduados nas Universidades norte-americanas 

 
H-0284/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Disposições relativas às minorias na Macedónia e na Sérvia 

 
H-0294/05  

 
Chris DAVIES 

 
Comércio directo com a República Turca de Chipre 

 
H-0295/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Cumprimento das promessas de ajuda dos Estados-Membros 

 
H-0299/05  

 
David MARTIN 

 
Mordechai Vanunu 

 
H-0302/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Violação dos direitos fundamentais dos gregos na Geórgia 

 
H-0306/05  

 
Claude MORAES 

 
Década da inclusão dos Roma 2005-2015 

 
H-0309/05  

 
Esko SEPPÄNEN 

 
Pacote relativo à energia nuclear 

 
H-0311/05  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Adiamento da data de entrada em vigor do novo Código 
Penal na Turquia 

 
H-0312/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Pena de morte 

 
H-0317/05  

 
Doris PACK 

 
Garantir a participação em actos eleitorais e a igualdade de 
oportunidades de partidos representativos da minoria húngara 
da Roménia 

 
H-0319/05  

 
Diana WALLIS 

 
Ratificação da Convenção da Haia de 19.10.1996 relativa à 
competência, à lei aplicável, ao reconhecimento, à execução 
e à cooperação em matéria de poder paternal e de medidas de 
protecção de menores 

 
H-0322/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Orçamento para o período 2004-2007 

 
H-0323/05  

 
Lidia GERINGER de 
OEDENBERG 

 
Agrupamento europeu de cooperação transfronteiriça 
(AECT) 

 
H-0327/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Apoio ao processo eleitoral no Burundi 

 
H-0332/05  

 
Hans-Peter MARTIN 

 
Novo Estatuto dos Deputados 

 
H-0334/05  

 
Paulo CASACA 

 
Utilização de norma genérica para fim específico 

 
H-0340/05  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Palestina 

 
H-0347/05  

 



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 

 

32 

Boletim 06.06.2005 
  

- PT - PE 356.657 

 
PERGUNTAS À COMISSÃO 
 
  
Eoin RYAN 

 
Importações de têxteis 

 
H-0350/05  

 
Robert EVANS 

 
Protecção dos passageiros em caso de insolvência das 
companhias aéreas 

 
H-0285/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Lei sobre o accionista básico 

 
H-0288/05  

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

 
Comunicação sobre a União Europeia 

 
H-0272/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Actividades de relações públicas da Comissão 

 
H-0281/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Informação sobre a Constituição da União Europeia 

 
H-0300/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Estratégia de informação e comunicação da UE 

 
H-0329/05  

  
Sra. HÜBNER 
 
 
Georgios KARATZAFERIS 

 
Transformação do antigo aeroporto de Hellenikon num espaço 
verde urbano 

 
H-0273/05  

 
Markus PIEPER 

 
Reforma da política regional europeia 

 
H-0274/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
As regiões denominadas de "Efeito natural" e o limiar da 
convergência 

 
H-0282/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Revisão do 3° QCA 

 
H-0290/05  

 
David MARTIN 

 
MG Rover 

 
H-0303/05  

  
Sr. VERHEUGEN 
 
 
John BOWIS 

 
Informações transmitidas aos pacientes 

 
H-0287/05  

 
Othmar KARAS 

 
Estratégia da Comissão para as PME 

 
H-0336/05  
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS 

MAIO 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 
 

 
28 

 
18 

 
4 

 
4 

 
4 

 
2 

 
0 

 
SCHMIT 

 
Comissão 
 

 
57 

 
14 

 
43 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

 
McCREEVY 
WALLSTRÖM 
HÜBNER 

 
Total 

 
85 

 
32 

 
47 

 
17 

 
4 

 
2 

 
0 
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE 

 
Autor 

 
Objecto 

 
Apresent. 

 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
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 
 

 
30 

 

 
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 

 
29 

 

 
13/2005 

 
356.622 
 

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

 
Endometriose 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
91 

                                                      
1  Situação em  12.05.2005 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
14/2005 

 
356.858 

 
Patrick GAUBERT, Timothy 
KIRKHOPE et Luis Francisco 
HERRERO-TEJEDOR 

 
3º aniversário do sequestro de Ingrid Betancourt e 
Clara Rojas 

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
21 

 
15/2005 

 
356.909 

 
Marielle DE SARNEZ et Bernard 
LEHIDEUX 
 

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

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
54 

 
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 

 
04.04.2005 

 
04.07.2005 

 
41 

 
17/2005 

 
359.919 

 
Maciej Marian GIERTYCH et 
Sylwester CHRUSZCZ 

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

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
19 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
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) 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
50 

 
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 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
14 

 
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 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
161 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
21/2005 

 
358.355 

 
Albert Jan MAAT, Camiel 
EURLINGS, Niels BUSK, Edith 
MASTENBROEK et Struan 
STEVENSON 
 

 
Escolha de uma sede única para o Parlamento Europeu 

 
20.04.2005 

 
20.07.2005 

 
77 

 
22/2005 
 

 
358.386 

 
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, 
Pierre SCHAPIRA et Patrick 
GAUBERT 
 

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

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
21 

 
23/2005 
 

 
358.387 

 
Robert EVANS, Richard FALBR, 
Helmut KUHNE, Thomas MANN et 
Klaus-Heiner LEHNE 
 

 
A organização de sindicatos dos professores 
licenciados nos Estados Unidos 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
9 

 
24/2005 

 
358.588 

 
Woijciech ROSZKOWSKI 

 
As tentativas para reabilitar Estaline 
 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
37 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
25/2005 

 
358.999 

 
Maciej GIERTYCH 

 
A reforma do Parlamento Europeu com vista a uma 
sede única do Parlamento na cidade de Roma 
 

 
27.04.2005 

 
09.08.2005 

 
3 

 
26/2005 

 
359.000 

 
Andres MÖLZER 

 
O previsto alargamento do programa de investigação 
EURATOM para 2007-2011 
 

 
09.05.2005 

 
09.08.2005 

 
3 

 
27/2005 

 
359.041 

 
Frank VANHECKE, Philip CLAEYS 
et Koenraad DILLEN 
 

 
A igualdade de acesso de todos os partidos políticos ao 
serviço público de radiodifusão flamengo 

 
11.05.2005 

 
11.09.2005 

 
3 
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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) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 
 

 
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) 

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) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 
 

 
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) 

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) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 
 

 
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) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 
 

 
van Nistelrooij 
Lambert (PPE-DE) 
 

 
Instrumento Europeu 
de Vizinhança e de 
Parceria 
 

 
REGI (P) 
 

 
14/03/2005 

 
2004/0219(COD) 

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) 
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO 
 
 
Relatórios e comunicações 
 
 
 
Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 
 

 
Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu:  elaboração de um plano de acção comunitário para a 
gestão da enguia europeia  

 
PECH 
 

 
COM(2003)0573 

Integração das considerações ambientais em políticas noutros 
domínios - balanço do processo de Cardiff 

ENVI 
DEVE 
INTA 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
AGRI 
PECH 
 

COM(2004)0394 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho: "Relatório sobre a questão da responsabilidade no 
contexto da revisão dos dados orçamentais gregos" 
 

ECON 
BUDG 
 

COM(2004)0784 

Comunicação da Comissão ao Conselho : A situação da 
Alemanha e da França relativamente às respectivas obrigações 
decorrentes do procedimento relativo aos défices excessivos, 
na sequência do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 
 

ECON 
 

COM(2004)0813 

Relatório da Comissão sobre o trabalho dos comités em 2003 AFCO 
 

COM(2004)0860 

Comunicação da Comissão: Segundo relatório sobre a 
execução dos GOPE 2003-2005 (apresentado nos termos do nº 
3 do artigo 99º do Tratado CE) 
 

ECON 
EMPL 
 

COM(2005)0008 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu,ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões: segundo relatório sobre a aplicação da estratégia 
do mercado interno para 2003-2006 

IMCO 
ECON 
EMPL 
ITRE 
JURI 
 

COM(2005)0011 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 
 

 
Objectivos estratégicos para 2005-2009 : Europa 2010: Uma 
parceria para a renovação europeia - Prosperidade, 
solidariedade e segurança - Comunicação do Presidente  com o 
acordo da Vice-Presidente Wallström 
 

 
Todas comissões 

 
COM(2005)0012 

Comunicação da Comissão ao Conselho : Projecto de Relatório 
Conjunto sobre o Emprego 2004/2005 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0013 

Programa de trabalho da Comissão para 2005: Comunicação 
do Presidente com o acordo da Vice-Presidente Wallström 
 

Todas comissões COM(2005)0015 

Comunicação da Comissão: Relatório sobre a execução do 
Plano de Acção sobre Tecnologias Ambientais em 2004 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0016 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Análise da política ambiental 2004 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0017 

Comunicação ao Conselho Europeu da primavera : 
Trabalhando juntos para o crescimento e o emprego - Um novo 
começo para a Estratégia de Lisboa Comunicação do 
Presidente Barroso com o acordo do Vice-Presidente 
Verheugen 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0024 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 
 

 
Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, 
ao Tribunal de Contas Europeu, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões: Relatório de aplicação do 
programa Tempus em 2002 e 2003 
 

 
CULT 
AFET 
 

 
COM(2005)0026 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Relatório sobre a implementação da Carta Europeia 
das Pequenas Empresas 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

COM(2005)0030 

Comunicação da Comissão relativa à Agenda Social EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

COM(2005)0033 

Proposta de directiva do Conselho que altera o anexo IV da 
Directiva 2000/29/CE relativa às medidas de protecção contra 
a introdução na Comunidade de organismos prejudiciais aos 
vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no 
interior da Comunidade 
 

AGRI 
ENVI 
 

COM(2005)0038 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho : relativa a um Plano de Acção da União Europeia 
em matéria de luta contra a droga (2005-2008) 
 

LIBE 
ENVI 
 

COM(2005)0045 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho : Reforçar os direitos dos passageiros no interior da 
União Europeia 
 

TRAN 
IMCO 
 

COM(2005)0046 

Parecer da Comissão de 22 de Fevereiro de 2005 relativo aos 
pedidos de adesão à União Europeia apresentados pela 
República da Bulgária e pela Roménia 
 

AFET 
 

COM(2005)0055 

Comunicação da Comissão ao Conselho: Política Europeia de 
Vizinhança - Recomendações para a Arménia, o Azerbaijão e a 
Geórgia e para o Egipto e o Líbano 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0072 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 
 

 
Proposta de decisão do Conselho relativa à proibição 
provisória da utilização e venda na Áustria de milho 
geneticamente modificado (Zea mays L., linha T25), nos 
termos da Directiva 2001/18/CE 
 

 
ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

 
COM(2005)0161 

Proposta de decisão do Conselho relativa à proibição 
provisória da utilização e venda em França de colza híbrida 
(Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn) 
geneticamente modificada, nos termos da Directiva 
2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0162 

Proposta de decisão do Conselho relativa à proibição 
provisória da utilização e venda na Grécia de colza de 
Primavera (Brassica napus L. ssp. oleifera) geneticamente 
modificada derivada da transformação Topas 19/2, nos termos 
da Directiva 2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0164 

Proposta de decisão do Conselho relativa à proibição 
provisória da utilização e venda no Luxemburgo de milho 
geneticamente modificado (Zea mays L., linha Bt 176), nos 
termos da Directiva 2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0165 

Proposta de decisão do Conselho relativa à proibição 
provisória da utilização e venda em França de colza de 
Primavera (Brassica napus L. ssp. oleifera) geneticamente 
modificada derivada da transformação Topas 19/2, nos termos 
da Directiva 2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0166 

Proposta de decisão do Conselho relativa à restrição provisória 
da utilização e venda na Alemanha de milho geneticamente 
modificado (Zea mays L., linha Bt 176), nos termos da 
Directiva 2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0167 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 
 

 
Proposta de decisão do Conselho relativa à proibição 
provisória da utilização e venda na Áustria de milho 
geneticamente modificado (Zea mays L., linha Bt 176), nos 
termos da Directiva 2001/18/CE 
 

 
ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

 
COM(2005)0169 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a assistência de pré-adesão (PHARE - ISPA - SAPARD) 
em 2003 

AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
AGRI 
 

COM(2005)0178 

Comunicação da Comissão relativa ao grau de preparação da 
Sérvia e Montenegro com vista à negociação de um Acordo de 
Estabilização e de Associação com a União Europeia 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0476 

Relatório da Comissão: Relatório Geral 2004 Final 
 

Todas comissões SEC(2004)1000 

*. Commission staff working document: Complementary 
evaluation of the activities of the European Anti-Fraud Office 
(OLAF) - Article  15 of European Parliament and Council 
Regulation (EC) No 1073/1999 and Council Regulation 
(EURATOM) No 1074/1999 
 

CONT 
 

SEC(2004)1370 

* Commission staff working paper: Report on a multiannual 
programme for enterprise and entrepreneurship and in 
particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) 
(2001-2005)(pursuant to Article 5(1) of Council Decision 
2000/819/EC of 20.12.2000) 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2004)1460 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 
 

 
*. Commission staff working document - Annex to the 
Proposal for a Regulation to the European Parliament and to 
the Council concerning the Visa Information System (VIS) and 
the exchange of data between Member States on short stay-
visas - Extended impact assessment 
 

 
LIBE 
 

 
SEC(2004)1628 

* Commission staff working paper : Annex to the Report from 
the Commission to the budgetary authority on guarantees 
covered by the general budget situation at 30 June 2004 

BUDG 
AFET 
INTA 
 

SEC(2004)1629 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions "Action plan for 
the implementation of the legal framework for electronic 
public procurement" Extended Impact Assessment 
 

IMCO 
ITRE 
 

SEC(2004)1639 

* Commission staff working document : Annex to the Report 
in support of the review of Council Directive 1999/30/EC 
relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide 
and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient 
air, with consideration of Council Directive 96/62/EC on 
ambient air quality assessment and management 
 

ENVI 
 

SEC(2004)1713 

* Commission staff working document : Annex to the report 
from the commission on the monitoring of the member states' 
implementation of the common fisheries policy 2000 - 2002 
 

PECH 
 

SEC(2004)1718 

* Commission staff working document : Annex to the 
SAPARD annual report - Year 2003 

AGRI 
AFET 
 

SEC(2004)1719 

* Commission staff working document : Technical Annexes to 
the Report from the Commission on the Implementation of the 
Gas and Electricity Internal Market 
 

ITRE 
 

SEC(2004)1720 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 
 

 
*ªCommission staff working document : Annex to the Fifth 
report under article 12 of Regulation (EEC, Euratom) N° 
1553/89 on VAT collection and control procedures 
 

 
ECON 
 

 
SEC(2004)1721 

* Commission staff working document : Annex to the Report 
from the Commission on the working of committees during 
2003 
 

AFCO 
 

SEC(2004)1722 

* Commission staff working paper : Annex to the Report from 
the Commission on national measures taken to comply with the 
Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint 
Investigation Teams 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1725 

*ª Commission staff working document : Industrial Relations 
in Europe 2004 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)0008 

* Commission staff working paper on the implementation of 
national residue monitoring plans in the Member States in 
2003 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0025 

* Commission staff Working Document - Annex to the Report 
on the Statistics on the Number of Animals used for 
Experimental and other Scientific Purposes in the Member 
States of the European Union in the ear 2002 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0045 

* Commission staff working paper : Action Plan on 
accompanying measures for Sugar Protocol countries affected 
by the reform of the EU sugar regime 

AGRI 
DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)0061 

*ª Commission staff working paper : Annex to the white paper 
on exchanges of information on convictions and the effect of 
such convictions in the European Union 
 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0063 

* Commission staff working paper : Annex to the Draft Joint 
Report on Social Protection and Social Inclusion 

EMPL 
FEMM 
 

SEC(2005)0069 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 
 

 
Projecto de decisão do Comité misto CE-Suíça que substitui os 
quadros III e IV b) do Protocolo n.º 2 - Projecto de posição 
comum da Comunidade - 
 

 
AGRI 
 

 
SEC(2005)0096 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament on the 2004 environmental Policy 
Review EU Environmental Policy in 2004: developments, new 
evidence and outlook for 2005 
 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0097 

* Commission staff working paper : Annex to the Report from 
the Commission on the implementation of the Environmental 
Technologies Action Plan in 2004 
 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0100 

* Commission staff working document in support of the report 
from the Commission to the Spring European Council, 22-23 
March 2005, on the Lisbon Strategy of economic, social and 
environmental renewal 

ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0160 

* Commission staff working paper : Report on the 
implementation of the European Charter for Small Enterprises 
in the Member States of the European Union 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0167 

* Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small enterprises in 
the candidate countries 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0168 

* Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small enterprises in 
Moldova and the countries in the western balkans 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0169 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 
 

 
* Document de travail de la Commission : Annexe au rapport de 
la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise 
en œuvre à mi-parcours du programme cadre de coopération 
judiciaire en matière civile (2002-2006) 
 

 
LIBE 
JURI 
 

 
SEC(2005)0176 

* Document de travail des services de la Commission : Annexe à 
la Communication de la Commission sur L'agenda social - 
Analyse d'impact approfondie 

EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

SEC(2005)0177 

* Commission staff working paper : Annexes 1 to 5 of the 
Report from the Commission "Catching Up With The 
Community's Kyoto Target" (COM(2004)818 final, adopted on 
20.12.2004) 
 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0179 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication "Winning the battle against global climate 
change" - Background paper 

ENVI 
DEVE 
ITRE 
 

SEC(2005)0180 

* Lisbon action plan incorporating EU Lisbon programme and 
recommendations for actions to member states for inclusion in 
their national Lisbon programmes : Companion document to the 
Communication to the Spring European Council 2005 COM 
(2005) 24 Working together for growth and jobs 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0192 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 
 

 
* Delivering on growth and jobs: A new and integrated 
economic and Employment co-ordination cycle in the EU : 
Companion document to the Communication to the Spring 
European Council 2005 - COM (2005) 24 final Working 
together for growth and jobs 

 
EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

 
SEC(2005)0193 

* Commission staff working document "eInclusion revisited : 
The Local Dimension of the Information Society" 

ITRE 
EMPL 
REGI 
CULT 
 

SEC(2005)0206 

 
Parecer da Comissão sobre o pedido de alteração do Estatuto do 
Tribunal de Justiça, apresentado pelo Tribunal de Justiça ao 
abrigo do segundo parágrafo do artigo 245º do Tratado CE e que 
visa fixar as condições e limites para a reapreciação, pelo 
Tribunal de Justiça, das decisões proferidas pelo Tribunal de 
Primeira Instância ao abrigo dos n.os 2 e 3 do artigo 225º do 
Tratado CE 
 

 
JURI 
 

 
SEC(2005)0207 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council on a EU Drugs Action Plan (2005-
2008) - Impact assessment 
 

LIBE 
ENVI 
 

SEC(2005)0216 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 
 

 
Actualmente este título não está disponível em todas as línguas. 
Commission staff working document : Annex to the 2005 
Review of the EU Sustainable Development Strategy :  
Stocktaking of Progress 

 
ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

 
SEC(2005)0225 

* Commission staff working paper : Report on social inclusion 
2004. An analysis of the National Action Plans on Social 
Inclusion (2004-2006) submitted by the 10 new Member States 

EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0256 

* Commission staff working document : Annex to the new 
Community measures for the control of Avian Influenza, in 
accordance with the draft Commission proposals for a new 
Council Directive on the control of Avian Influenza and for a 
Council Decision amending Council Decision 90/424/EEC as 
regards Community compensation for Avian Influenza control 
measures - Impact assessment 
 

ENVI 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)0549 

* Commission staff working document : Annexes (country 
sections & additional information) to the general report on pre-
accession assistance (Phare - Ispa - Sapard) in 2003 

AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
AGRI 
 

SEC(2005)0558 

* Commission staff working paper : Annual evaluation review 
2004 - Overview of the Commission's Evaluation findings and 
activities 
 

Todas comissões SEC(2005)0587 

* Commission staff working paper : Report on the public 
consultation on the green paper on public-private partnerships 
and community law on public contracts and concessions 

ECON 
ITRE 
IMCO 
TRAN 

SEC(2005)0629 

 
 
*  Estes documentos não estão disponíveis em português 
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM 
 
 
41/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o encerramento do IISEPS (Instituto 
Independente de Estudes Sociais, Económicos e Políticos) 

Bruxelas, 29 de Abril de 2005 
 

A União Europeia encara com preocupação as medidas recentemente tomadas pelas autoridades da 
Bielorrússia tendentes ao controlo e encerramento de organizações não governamentais, e em especial a 
decisão do Supremo Tribunal da Bielorrússia de encerrar o IISEPS (Instituto Independente de Estudos 
Sociais, Económicos e Políticos). 
 
O referido Instituto desempenha uma importante e indispensável função de sondagem à opinião pública 
bielorrussa, inclusive em matéria de eleições. O seu profissionalismo e objectividade permitiam-lhe gozar de 
uma excelente reputação. O encerramento do Instituto virá limitar ainda mais a disponibilidade de 
informações sobre a opinião pública relativamente a diversos aspectos da vida política, social e económica 
da Bielorrússia. 
 
A condução de uma investigação independente sobre as opiniões dos cidadãos sobre temas da actualidade 
constitui uma actividade normal em qualquer sociedade democrática , motivo pelo qual a União Europeia 
solicita às autoridades bielorussas que não privem a sua população – nem se privem elas próprias - de uma 
preciosa informação sobre a opinião pública. 
 
A União Europeia regista que a decisão do Supremo Tribunal constitui um novo indício de que as 
autoridades de Minsk procuram transformar a sociedade bielorussa numa sociedade fechada. A União 
Europeia recebe contínuos relatos de actos de assédio e intimidação da sociedade civil bielorrussa. A 
liberdade dos meios de comunicação social e o acesso a uma informação independente têm vindo a ser 
gravemente subvertidas pelas acções do Governo Bielorrusso. A liberdade de associação é restringida por 
formalidades demasiado restritivas. 
 
Como resultado da sua política, o governo Bielorrusso excluiu-se a si próprio dos benefícios oferecidos pela 
política de vizinhança da União Europeia. A União Europeia apela uma vez mais ao Governo para que dê 
provas de observância dos compromissos livremente assumidos pela Bielorrússia no quadro da OSCE e para 
que inicie, construtivamente, o desenvolvimento de boas relações com a sociedade civil. 
 
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 participar no Processo de Estabilização e de Associação 
 
 

_______________ 
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42/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre a Posição Comum 2005/340/PESC do Conselho, de 25 de Abril de 2005, que prorroga as medidas 

restritivas contra a Birmânia/Mianmar e que altera a Posição Comum 2004/423/PESC 
Bruxelas, 12 de Maio 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 2005/340/PESC do Conselho, de 25 de Abril de 2005, que prorroga as medidas restritivas contra a 
Birmânia/Mianmar e que altera a Posição Comum 2004/423/PESC. Mais declaram que assegurarão a 
conformidade das suas políticas nacionais com a referida posição comum. 

A União Europeia regista e congratula se com este compromisso. 

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

 
 

_______________ 
 
 

43/05 
 

Declaração Conjunta dos Estados Unidos e da União Europeia sobre a Somália 
Bruxelas, 11 de Maio de 2005 

 
Os Estados Unidos e a União Europeia congratulam-se com os esforços desenvolvidos pela Somália tendo 
em vista a celebração de um acordo sobre a reinstalação na Somália das Instituições Federais de Transição 
deste país, e nomeadamente com os esforços das partes somalianas no sentido de facilitar a desmilitarização 
em Mogadixo, que deverá ser integrada num plano nacional o mais rapidamente possível. 
 
O processo de reconciliação na Somália atravessa uma fase decisiva. Impõe-se a celebração urgente de um 
acordo viável sobre a reinstalação e a segurança, avalizado pelas Instituições Federais de Transição. Para que 
esse processo seja bem sucedido, o povo somaliano deverá determinar por si próprio, através das Instituições 
Federais de Transição, as modalidades mais apropriadas de reinstalação na Somália e encetar o processo 
gradual de implantação das estruturas governamentais. 
 
A União Europeia e os Estados Unidos instam todas as partes somalianas a prosseguirem os seus esforços na 
via da reconciliação e do diálogo e a chegar rapidamente a um acordo que facilite a reinstalação das 
Instituições Federais de Transição na Somália. 
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A União Europeia e os Estados Unidos congratulam-se igualmente com a visita a Mogadixo do Primeiro-
Ministro, Ali Mohammed Ghedi. Essa visita constitui um passo em frente no processo de reconciliação. 
Todavia, a UE e os EUA deploram profundamente o incidente ocorrido em 3 de Maio no Estádio de 
Mogadixo, durante a visita do Primeiro-Ministro, e apresentam as suas condolências às famílias e amigos das 
vítimas. 
 
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 participar no Processo de Estabilização e de Associação 
 
 

_______________ 
 
 
44/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre o anúncio da definição de uma posição comum pelos partidos políticos do Nepal 

Bruxelas, 23 de Maio de 2005 
 
A UE congratula-se com o facto de os partidos políticos do Nepal terem anunciado que tinham chegado a 
uma posição comum, que tornaram pública no dia 8 de Maio. A UE espera que estes esforços venham a 
constituir o alicerce de um diálogo entre os partidos políticos e o Rei. A UE insta tanto o soberano do Nepal 
como os partidos políticos a darem provas de flexibilidade, entabulando este diálogo e relançando o processo 
democrático. 
 
A UE está firmemente convicta de que a instauração de uma democracia pluralista no Nepal deverá 
constituir um elemento essencial de qualquer resolução aceitável e sustentável que venha a ser encontrada 
para o actual conflito. A UE não quer deixar de aproveitar esta oportunidade para recordar que os direitos 
civis e políticos devem ser respeitados. A UE insta tanto o Governo como os maoístas a respeitarem os 
direitos humanos e condena todas as violações desses mesmos direitos por parte de qualquer dos quadrantes. 
A UE continuará a acompanhar com grande interesse a evolução da situação no Nepal. 
 
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. 
 
 

_______________ 
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45/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a situação na Costa do Marfim 
Bruxelas, 19 de Maio de 2005 

 
A União Europeia regista os recentes acontecimentos na Costa do Marfim e saúda o papel desempenhado 
pela União Africana e pelo Presidente sul-africano Thabo Mbeki, cuja acção decisiva permitiu remobilizar os 
principais intervenientes marfinenses. 
 
Em 6 de Abril de 2005, as partes da Costa do Marfim assinaram em Pretória um acordo determinante no 
sentido de permitir ao país sair da crise política que há mais de dois anos o paralisa, acordo esse que se 
traduziu em importantes progressos com os quais a União Europeia se congratula. 
 
Assim, a decisão do Presidente Gbagbo de autorizar os signatários do Acordo de Linas-Marcoussis a 
apresentarem-se às eleições presidenciais constitui um avanço positivo e um passo importante na via da 
reconciliação do povo da Costa do Marfim. 
 
Também o acordo relativo ao processo de desarmamento e desmobilização dos combatentes, com o 
correspondente calendário, assinado pelas forças armadas nacionais da Costa do Marfim e as forças armadas 
das Forças Novas, em 14 de Maio, em Yamoussoukro, representa mais um passo em frente na aplicação do 
Acordo de Pretória. Importa agora que as partes honrem sem tardar os seus respectivos compromissos. 
 
A União Europeia recorda igualmente que a realização de eleições livres e transparentes constitui a pedra 
angular do processo de reconciliação na Costa do Marfim. Apela, pois, aos marfinenses para que envidem 
todos os esforços necessários e colaborem plenamente com a comunidade internacional, em particular com 
as Nações Unidas, no sentido de permitir que as eleições, agora marcadas para 30 de Outubro de 2005, 
decorram com normalidade, bem como de garantir que não se verifique mais nenhum atraso na sua 
preparação. As reformas legislativas decididas em Pretória como condição prévia para as eleições deverão 
agora ser confirmadas pelo Governo e pela Assembleia Nacional da Costa do Marfim. 
 
Para o efeito, a União Europeia é a favor do reforço do mandato e dos meios da Operação das Nações Unidas 
na Costa do Marfim (ONUCI), a fim de lhe permitir desempenhar um papel de maior vulto na fase essencial 
do processo de desarmamento. A União Europeia considera igualmente que as Nações Unidas deveriam ter 
oportunidade de assumir um papel activo na organização e controlo das eleições. 
 
A União Europeia está disposta, por seu lado, a acompanhar os progressos que venham a ser realizados no 
tocante ao desarmamento das facções. Está igualmente pronta a prestar o seu apoio na organização das 
eleições. De qualquer modo, a União Europeia considera que, para o pleno relançamento da sua cooperação 
com a Costa do Marfim, juntamente com os outros doadores internacionais de que o país necessita para 
retomar a senda do progresso e do desenvolvimento, é essencial uma supervisão internacional que permita 
apurar se foram observados os padrões e as normas internacionais. 
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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. 
 
 
 

_______________ 
 
 
46/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Burundi 
Bruxelas, 20 de Maio de 2005 

 
Na linha do contínuo apoio que tem vindo a prestar ao processo de paz de Arusha, a União Europeia 
congratula-se com a assinatura de um comunicado conjunto entre o Governo de transição do Burundi e as 
Palipehutu-FNL, ocorrida em Dar-es-Salam em 15 de Maio de 2005. A União Europeia considera que o 
imediato cessar das hostilidades constitui um primeiro passo importante no sentido de uma paz global e 
inclusiva no Burundi. 
 
A União Europeia exprime a sua gratidão ao Governo da República da Tanzânia pela sua eficaz mediação e 
pela forma como se tem incessantemente empenhado no processo de paz no Burundi. 
 
A União Europeia lança um apelo premente a todas as partes em presença no Burundi para que apoiem os 
resultados das negociações com as FNL e continuem a empenhar-se num cessar-fogo permanente e num 
processo de paz inclusivo, bem como no êxito da transição e na reconciliação nacional. 
 
A União Europeia saúda a forma como ambas as partes se têm esforçado por evitar que as negociações em 
que se acham envolvidas interfiram de algum modo no processo eleitoral subscrito pela Iniciativa Regional 
em 22 de Abril último em Campala, e apela a que sejam respeitados os prazos estabelecidos. 
 
Recordando o massacre de Gatumba, de Agosto de 2004, a União Europeia reitera o seu desejo de que os 
responsáveis por este crime e pelas outras atrocidades cometidas contra a população civil sejam levados a 
tribunal. A União Europeia considera que pôr fim ao clima de impunidade no Burundi, como em toda a 
Região dos Grandes Lagos, constitui uma condição indispensável para que seja possível regressar a uma paz 
e uma prosperidade duradouras naquela região. 
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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 e o Liechtenstein – 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. 
 
 
 

_______________ 
 
 
47/05 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre as eleições na Etiópia 
Bruxelas, 20 de Maio de 2005 

 
A União Europeia felicita o povo etíope pela forma calma e digna como participou nas eleições legislativas 
federais e regionais de 15 de Maio de 2005. As eleições representam um passo importante no processo 
irreversível de democratização na Etiópia e de estabilização na região. 
 
A União Europeia congratula-se com o facto de as autoridades etíopes terem convidado observadores 
eleitorais internacionais e regista com particular satisfação que a missão da UE, presente ao longo de todo o 
processo, teve oportunidade de acompanhar o desenrolar das eleições nas diversas regiões do país. Recorda 
as observações que a sua missão formulou em 17 de Maio de 2005 no que respeita tanto aos aspectos 
positivos como às irregularidades assinaladas, que terão de ser analisadas mais tarde. A União Europeia 
salienta que a sua missão de observação eleitoral continuará a acompanhar a continuação do processo 
eleitoral e estará presente por ocasião das eleições legislativas na região somali, marcadas para 21 de Agosto 
de 2005. 
 
A União Europeia recorda que os resultados eleitorais serão comunicados oficialmente depois de a Comissão 
Nacional de Eleições ter procedido à contagem dos votos, sendo, pois, prematura qualquer outra declaração 
sobre os resultados. 
 
A União Europeia exorta todas as partes a recorrerem aos mecanismos de contencioso eleitoral para a 
resolução dos seus diferendos a respeito das eleições. 
 
A União Europeia insta todos os dirigentes políticos a cooperarem e actuarem num espírito de respeito 
mútuo e de diálogo neste período pós-eleitoral, tanto quando os resultados forem anunciados dentro em 
breve como na perspectiva da instituição das novas assembleias, assegurando um processo democrático 
pacífico, em consonância com as regras do Estado de direito e no estrito respeito pelos direitos humanos. A 
União Europeia mantém-se ao dispor das partes para dar todo o apoio necessário nesta fase crucial do 
processo. 
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A União Europeia exorta os cidadãos etíopes a honrarem o compromisso para com os valores democráticos 
de que deram provas no decurso das eleições, aguardando os resultados definitivos com tranquilidade e no 
respeito pelos trâmites legais. 
 
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. 
 
 
 

_______________ 
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 
 
 

Bruxelas, 20 de Maio de 2005 
 

ASSEMBLEIA PLENÁRIA 
DE 11 E 12 DE MAIO 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 László KOVÁCS, membro da Comissão Europeia, no âmbito da 
Política Fiscal da União. 
 
 
1. POLÍTICA FISCAL E FINANCEIRA DA UE 

 
• Simplificação (IVA) 
- Relator: A. BURANI (Empregadores – IT) 

 
- Referências: COM(2004) 728 final – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – CESE 531/2005 
 

- Pontos principais: 
 

O CESE apoia a proposta da Comissão, mas chama a atenção dos decisores para uma reflexão que 
considera essencial: se o balcão único (BU) tem por vocação intervir como interlocutor único entre os 
operadores e as diferentes administrações nacionais, deverá ser realmente único nos procedimentos e na 
gestão dos montantes devidos e a cobrar. O processo não estará completo enquanto não for realizada a 
harmonização das taxas aplicáveis e das disposições nacionais, essencial inclusivamente para a realização 
de um verdadeiro mercado único. 

http://www.cese.europa.eu
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- Contacto: Borbala SZIJ 

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

• Sistema de recursos próprios 
- Relator: A. BURANI (Empregadores – IT) 

 
- Referências: COM(2004) 501 final – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 

 
- Pontos principais: 

 
Ao concentrar a atenção sobre os aspectos ligados à equidade dos contributos e aos mecanismos 
contributivos e distributivos das despesas e receitas entre os Estados-Membros, o Comité interroga-se 
sobre a racionalidade da manutenção do IVA como um dos recursos próprios da União e tem dúvidas 
sobre a oportunidade de manter entre estes últimos a receita, agora em constante declínio, proveniente dos 
recursos próprios tradicionais em vez de a substituir, contrariamente à orientação da Comissão, por uma 
adaptação da quota sobre o rendimento nacional bruto. O Comité reafirma a já manifestada oposição a um 
imposto sobre a energia poluente e a qualquer aumento do contributo fiscal, sobretudo se baseado na 
convicção, no seu entender errada, de que tal aproximaria o cidadão da Europa e de que esta ganharia em 
visibilidade. 

 
Em matéria de compromissos, as orientações deverão ser condicionadas pela aceitação dos dois conceitos 
de solidariedade global e desenvolvimento global. No referente à revisão do mecanismo de correcção 
generalizada, este último deveria tornar-se, no ver do Comité, parte integrante dos critérios de distribuição 
graças a soluções equilibradas, transparentes e bem justificadas a formular, assegurando um compromisso 
entre o "justo retorno" e a solidariedade que tenha em consideração a necessidade de agir com especial 
sensibilidade política em relação à opinião pública europeia e, em especial, à dos novos 
Estados-Membros. 

 
- Contacto: Roberto PIETRASANTA 

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

• Branqueamento de capitais 
- Relator: J. SIMPSON (Interesses Diversos – UK) 

 
- Referências: COM(2004) 448 final – 2004/137 (COD) – CESE 529/2005 

 
- Pontos principais: 

 
À luz da experiência adquirida na aplicação das directivas relativas à prevenção do branqueamento de 
capitais e do financiamento do terrorismo, a União Europeia deveria ter em conta algumas ligações e 
sinergias políticas com outros aspectos da criminalidade e da sua prevenção.  Neste parecer, o Comité 
tomou nota de sugestões para: 

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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- comparar a proposta de directiva com o trabalho do Conselho da Europa em matéria de direito penal; 

– clarificar disposições sobre confiscação de fundos criminosos; 
– ajudar países terceiros com problemas de crime organizado; 
– domínios específicos vulneráveis, como a evasão fiscal transfronteira. 
- Contacto: Borbala SZIJ 

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

FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO DE ACTIVDADES DURADOURAS 
 

•  Desenvolvimento sustentável – perspectivas financeiras 
–  Relatora: U. SIRKEINEN (Empregadores – FI) 
–  Co-relatores: E. EHNMARK (Trabalhadores-SE) 
       L. RIBBE (Interesses Diversos – DE) 

 
Referências: Parecer exploratório – CESE 528/2005 

 
Pontos principais: 

 
O CESE tem esperança que a importância do desenvolvimento sustentável seja reflectida na aplicação do 
orçamento em termos reais, e não apenas nas mesmas coisas e da mesma forma nas novas rubricas. É da 
maior importância que as novas perspectivas financeiras reflictam os objectivos de Lisboa e do 
desenvolvimento sustentável. Para esse efeito, cabe realizar uma reestruturação importante das despesas 
independentemente do nível de recursos próprios decididos em última análise. Se as perspectivas 
financeiras não conseguirem orientar o desenvolvimento comunitário para a direcção certa, há poucas 
esperanças de que outras políticas ou adaptações financeiras posteriores o consigam fazer. 
 
O CESE partilha a opinião da Comissão em dar prioridade ao crescimento e ao emprego, na perspectiva 
de Lisboa até 2010. Todavia, a competitividade e o crescimento económico não são objectivos finais em 
si, mas ferramentas para a promoção dos objectivos sociais e ambientais. Os domínios prioritários da 
estratégia de desenvolvimento sustentável e outros domínios com tendências insustentáveis reconhecidas 
–alterações climáticas, saúde pública, recursos naturais, erradicação da pobreza, envelhecimento 
populacional e dependência dos combustíveis fósseis – também devem ser tratados como prioritários nas 
políticas orçamentais. 
 
Uma rubrica orçamental em si não é maioritariamente "sustentável" ou "não sustentável". O impacto no 
desenvolvimento sustentável depende da concepção específica de programas, objectivos e critérios para 
os projectos a financiar. O instrumento essencial para garantir a coerência das políticas com os 
objectivos de desenvolvimento sustentável é a avaliação de impacto. As avaliações de impacto devem 
ser efectuadas em todos os programas, ao orçamento e aos seus objectivos, incluindo critérios como o 
impacto do projecto no ambiente, saúde, criação ou perda de emprego e competitividade da UE. Neste 
contexto há que, em especial, impedir subsídios a actividades não sustentáveis. 

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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O CESE pretende em especial salientar o papel fundamental do conhecimento, da I&D e das novas 
tecnologias. Colocando nisto uma verdadeira ênfase e fornecendo os recursos adequados, a Europa tem 
uma oportunidade única de reforçar a produtividade, a competitividade, o crescimento e o emprego face 
à concorrência feroz de outras zonas do globo, bem como de aliviar a tensão exercida no ambiente e nos 
recursos naturais mediante soluções tecnológicas ecológicas e eficientes para as necessidades das 
pessoas, salvaguardando a saúde e a segurança. 

 
– Contacto: Johannes Kind               (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int) 

 
• IFOP/FEP (Fundo Europeu para a Pesca) 

- Relator: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Interesses Diversos – ES) 
 

− Referências: COM(2004) 497 final – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 – CESE 532/2005 
 
− Pontos principais : 

 
O Comité apoia a proposta de regulamento sobre o FEP, o instrumento que acompanhará as medidas de 
gestão dos recursos e contribuirá para adaptar as estruturas de produção do sector em conformidade com a 
PCP. 

 
A proposta de regulamento apresenta cinco eixos prioritários sobre os quais o Comité tece os seguintes 
comentários: 
1. Medidas destinadas a ajustar a frota de pesca comunitária. 

 Manutenção constante de uma frota de pesca operacional e competitiva, tanto dentro como fora 
da sua Zona Económica Exclusiva (Z.E.E.).  

 Utilização de critérios mais equitativos para calcular o nível de auxílio público correspondente às 
demolições. 

 Por questões de segurança, incluir a mudança do motor principal como um investimento a bordo 
dos navios de pesca elegível para financiamento.  

 
2. Aquicultura, transformação e comercialização de produtos da pesca e da aquicultura; 

 Permitir a cada Estado-Membro decidir sobre a aplicação mais correcta do esforço económico do 
Fundo. 

 Dar prioridade aos investimentos apresentados pelas micro e pequenas empresas e usando como 
único limite o de que os projectos apresentados sejam viáveis económica e comercialmente, com 
o fim de melhorar a competitividade das empresas.  

 
3. Medidas de interesse colectivo. 

 financiar acções colectivas de duração limitada solicitadas pelas empresas privadas e os 
investimentos necessários para melhorar os pareceres científicos e técnicos para a gestão da pesca 
comunitária .  

 
4. Desenvolvimento sustentável de zonas de pesca costeira. 

 suprimir a limitação de zonas elegíveis às que são compostas por municípios de menos de 100 
000 habitantes.  

 Conceder aos Estados-Membros o direito a estabelecer a lista das suas zonas costeiras elegíveis 
com base em critérios próprios a cada um deles. 

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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5. Assistência Técnica. 

 Incluir auxílios ao financiamento das actividades haliêuticas em águas interiores ou continentais. 
 
- Contacto : Aleksandra Klenke 

                   (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

 
3. POLÍTICA DE EMPREGO 

 
• Organização do tempo de trabalho 
− Relatora: S. ENGELEN (Trabalhadores – DE) 
 
− Referências: COM(2004) 607 final – 2004/0202 (COD) – CESE 527/2005 
 
− Pontos principais : 

• O CESE gostaria de assinalar que a tarefa prioritária das convenções colectivas a nível nacional 
é encontrar modelos de trabalho flexíveis que tenham em consideração as necessidades 
específicas de um determinado sector, no respeito dos direitos fundamentais. 

 
• Na opinião do CESE, poderão surgir dúvidas justificadas sobre a adequação da proposta de 

alteração da Comissão à concretização efectiva dos objectivos almejados, nomeadamente um 
nível elevado de protecção do trabalho e da saúde do trabalhador no atinente ao tempo de 
trabalho; 

 
• Por conseguinte, o CESE insta com a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho a 

reverem a directiva com base nos seguintes pontos de vista: 
 

•  o papel prioritário das convenções colectivas no exame do período de referência para cálculo e 
observação da duração máxima de trabalho semanal dentro dos limites da directiva; 

 
• garantia de uma abordagem do tempo de permanência em conformidade com a jurisprudência do 

TJCE, que atribua prioridade às soluções por convenção colectiva; 
 

• medidas adequadas da organização do trabalho com vista a uma maior compatibilidade entre 
vida profissional e familiar; 

 
• revisão do opt-out individual visando a sua manutenção, no caso de não ir contra o espírito e os 

objectivos da própria directiva. 
 

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

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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4.  RELAÇÕES EXTERNAS 

 
• Relações UE-Índia 
– Relator: M. SHARMA (Interesses Diversos – UK) 
 
– Referência : Parecer de iniciativa – CESE 530/2005 
 
– Pontos principais: 
• A UE e a Índia estão mais determinadas do que nunca a alargar e aprofundar a sua cooperação. 
• O presente parecer de iniciativa não se limita, por isso, a actualizar o relatório de informação sobre as 

relações Índia-UE, de 2000. Salienta, também, a necessidade de o CESE tirar todo o partido do forte 
apoio político, quer das instituições da UE quer do governo indiano, para uma cooperação mais estreita 
entre as sociedades civis europeia e indiana.  

• Para tanto, o presente parecer de iniciativa regista o contributo já dado pelo CESE no sentido de reunir 
as sociedades civis indiana e europeia num diálogo pleno de sentido. Expõe o contributo suplementar 
que pode dar, em especial para a elaboração do plano de acção conjunto para uma parceria estratégica 
EU-Índia e para a sua execução, designadamente através da Mesa-Redonda. 

 
Contacto: Susanna BAIZOU 
                 (Tel.: 00 32 2 546 98 52 – e-mail : susanna.baizou@ esc.eu.int) 
 
 
5. POLÍTICAS PRODUTIVAS INDUSTRIAIS E 
    SECTORIAIS 

 
• As mutações industriais no sector da engenharia mecânica 
– Relator: J. VAN IERSEL (Empregadores – NL) 
– Co-relator: R. CASTAÑEDA (Interesses Diversos – ES) 
  
Referência: Parecer de iniciativa – CESE 526/2005 

 
Pontos principais: 

 
A indústria mecânica representa um sector à parte, mas, enquanto fornecedora de bens de equipamento e 
tecnologias comuns utilizadas por diversas indústrias, também actua transversalmente e tem impacto num 
número considerável de sectores europeus. É uma indústria inovadora de grande importância e, portanto, 
qualquer política industrial europeia não pode deixar de reconhecer que a indústria mecânica é um sector 
estratégico. Este sector adequa-se perfeitamente a um programa concreto de objectivos definidos aos 
níveis regional, nacional e comunitário para a realização da Agenda de Lisboa. Para tal, são necessárias 
políticas, tanto ao nível horizontal como sectorial, que se complementem e relacionem. Qualquer uma 
delas deve contribuir para que o sector se desenvolva não só na Europa, mas também no resto do mundo. 
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No âmbito do actual processo de consulta e definição de políticas ao nível da UE (no respeitante à 
indústria mecânica) há vários assuntos a abordar, que contribuirão para impulsionar processos 
semelhantes aos níveis nacional e regional em toda a Europa. Entre as condições específicas a observar a 
nível da UE contam-se: legislar melhor, incluindo uma avaliação prévia do impacto da regulamentação e 
o controlo da aplicação e do cumprimento da legislação em vigor na UE; fiscalizar eficazmente o 
mercado; estabelecer uma plataforma tecnológica para aproximar os centros de investigação e as 
universidades da indústria; reduzir o crescente desajustamento entre os projectos de I&D financiados pela 
UE e as necessidades da indústria; criar uma política da concorrência propícia ao desenvolvimento e à 
inovação nas PME; melhorar o acesso aos mercados financeiros e seguir uma política comercial que 
permita a liberdade de acesso a mercados de países terceiros para fins de investimento. É também de 
grande importância a adaptação das competências às normas em vigor. 
 
Um diálogo ao nível da UE entre a Comissão e todas as partes interessadas sobre as implicações para a 
indústria poderá revelar-se positivo para a indústria mecânica na UE, e contribuir para promover a 
formação e o desenvolvimento de pólos regionais fortes. Isto exige muito empenho das instituições 
europeias e, particularmente, da Comissão. 

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

 
• Medicamentos para uso pediátrico 
– Relator: A. BRAGHIN (Empregadores – IT) 
 
– Referências: COM(2004) 599 final – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
 
– Pontos principais: 

  
O Comité considera prioritária a protecção da população em idade pediátrica que constitui um grupo 
vulnerável devido às suas características específicas quer de desenvolvimento, quer de natureza 
fisiológica e psicológica. Assim, considera que a decisão de solicitar ou de efectuar estudos com crianças 
deve assentar em necessidades claramente identificadas e motivadas em matéria de investigação e, ainda, 
que deve ser garantido o respeito das condições éticas dos próprios ensaios. 
 
O CESE concorda com a constituição, no âmbito da AEAM, de um Comité Pediátrico, que julga ser um 
instrumento idóneo para garantir uma investigação de qualidade assente em princípios científicos e 
éticos. 
 
O CESE apoia os procedimentos de autorização propostos e apoia particularmente o novo procedimento 
AIMUP (isto é, a autorização de introdução no mercado para uso pediátrico) previsto para os 
medicamentos já comercializados. 
 
O CESE está de acordo com o objectivo de fornecer aos médicos e operadores sanitários uma maior e 
mais ampla informação sobre os medicamentos e sobre os ensaios em pediatria, incluindo a utilização da 
base de dados comunitária EudraCT1. 

                                                      
1 Base de dados europeia de ensaios clínicos 
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O CESE considera necessária uma análise articulada da situação epidemiológica infantil, das abordagens 
terapêuticas e das actuais carências em matéria de disponibilidade dos medicamentos pediátricos, bem 
como do fenómeno das prescrições de medicamentos para uso pediátrico à margem das indicações 
autorizadas. 
 
Assim, o CESE recomenda que a Comissão participe activamente na formação de uma rede entre as 
autoridades responsáveis e centros especializados de investigação, para aprofundar os conhecimentos 
sobre os mecanismos que condicionam a procura de medicamentos e sobre as melhores práticas 
terapêuticas. 
 
Por fim, o CESE deseja que se reforcem a colaboração com a OMS e o diálogo com as autoridades 
internacionais competentes para acelerar a aprovação dos medicamentos pediátricos. 
 

Contacto: Nemesio MARTINEZ 
         (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 65
Type: http:

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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