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FALECIMENTO DE UM DEPUTADO POLACO AO  PARLAMENTO  EUROPEU 
 
 
 
 
Na sessão plenária de 4 de Julho de 2005, o Parlamento Europeu foi informado do óbito do Deputado 
europeu Filip ADWENT, eleito na Polónia, que ocorreu em 26 de Junho de 2005, tendo procedido à 
verificação da vacatura do seu mandato, com efeitos em 27 de Junho de 2005. 
 
O Deputado Adwent era membro do nosso Parlamento desde 20 de Julho de 2004 e pertencia ao  Grupo 
Independência e Democracia. 
 
Era membro da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e vice-presidente da Delegação à 
Comissão Parlamentar de Cooperação UE-Ucrânia. 
 
 
 

_______________ 
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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: 
 

32/05 Reembolso das despesas de assistência parlamentar 
 
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 
 
 
 
 

Termo de mandato de um deputado alemão 
ao Parlamento Europeu 

 
 
 
Na sessão de 4 de Julho de 2005, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da nomeação de : 
 
 

Armin LASCHET (PPE-DE/DE) 
 
 

para funções incompatíveis com o mandato de deputado ao Parlamento Europeu. 
 
Nos termos do disposto nº 4 do artigo 8º do Regimento, o seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu  
cessa, com efeitos a partir do dia 30 de Junho de 2005. 
 
 
 

_______________ 
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Notificação oficial da designação dos 
observadores romenos no Parlamento Europeu 

 
 
Por carta de 13 de Julho de 2005, as autoridades competências da Roménia comunicaram a lista oficial dos 
Observadores romenos no Parlamento Europeu. 
 
O Parlamento tomará conhecimento desta lista na sessão plenária de 6 de Setembro de 2005, com efeitos a 
partir de 26 de Setembro de 2005. 
 
 
 
CÂMARA 

 
SENADO 

ANASTASE Roberta 
BĂRBULEŢIU Tiberiu 
BECŞENESCU Dumitru 
BURUIANĂ Daniela 
CORLĂŢEAN Titus 
COŞEA Mircea 
CREŢU Gabriela 
DUMITRESCU Cristian 
GANŢ Ovidiu 
HOGEA Vlad 
KELEMEN Atilla 
KÓNYA HAMAR Sándor 
MARINESCU Marian Jean 
MUSCĂ Mona 
PAŞCU Ioan Mircea 
PODGOREAN Radu 
POPEANGĂ Petre 
RITZI IACOB Monica 
SÂRBU Daciana 
SEVERIN Adrian 
SILAGHI Ovidiu 
TURCAN Raluca 
ZGONEA Valeriu 
 

ATHANASIU Alexandru 
CIORNEI Silvia 
CIOROIANU Adrian Mihai 
CREŢU Corina 
DÂNCU Vasile 
DUCA Viorel Senior 
MIHĂESCU Eugen 
NICOLAE Şerban 
PETRE Maria 
POPA Nicolae-Vlad 
SZABÓ Károly Ferenc 
TÂRLE Radu 
 

 
 

_______________ 
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LISTA DOS INTERGRUPOS EXISTENTES NO SEIO DO PARLAMENTO EUROPEU 

Constituídos nos termos da regulamentação aprovada pela Conferência dos presidentes em 16.12.1999 
(Situação em 01.07.2005.) 

 
 

 
Denominação 

 
Data de 

constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
FIELDSPORTS, FISHING AND CONSERVATION 15/12/2004 EBNER Michl PPE/DE 

IND/DEM 
UEN 
 

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

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

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 
 

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

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
FEDERALIST INTERGROUP FOR THE EUROPEAN 
CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 
 

TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

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

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND CULTURAL 
DIVERSITY 

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

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

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN PARLIAMENT

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

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
TOURISME 12/01/2005 SUDRE Margie PPE/DE 

ALDE 
PSE 
 

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

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

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

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

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
LESBIAN AND GAY INTERGROUP 02/02/2005 CASHMAN Michael  Verts/ALE 

ALDE 
PSE 
 

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

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

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

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

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
VITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 
 

08/04/2005 LULLING Astrid PPE/DE 
IND/DEM 
UEN 
 

 
HEALTH AND CONSUMER 

13/04/200 AYUSO GONZALEZ Pilar PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE 
 

URBAN-LOGEMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie PPE/DE 
PSE 
ALDE 
 

AGEING 31/05/2005 VAN NISTELROOIJ Lambert PPE/DE 
PSE 
UEN 
 

 
PEACE INITIATIVES 
 

22/06/2005 LUCAS Caroline 
PRÜGER Tobias (Co-Présidents) 

PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
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PERGUNTAS ESCRITAS  
 
 
Autor Objecto N° 

João Pinheiro Redução dos riscos decorrentes de terremotos P-2250/05 

Hiltrud Breyer Incumprimento de diversas directivas da UE no que se 
refere a pedreiras de extracção de gravilha actuais ou 
projectadas 

E-2251/05 

Daniel Caspary Oligopólio no comércio mundial de minério de ferro E-2252/05 

Gay Mitchell Condições das instituições para doentes e deficientes 
mentais na Roménia 

E-2253/05 

Bill Newton Dunn Simplificação do cálculo dos impostos para as PME E-2254/05 

Jean Lambert Detenção de Abdullah Ocalan E-2255/05 

Simon Busuttil Restrição relativa aos jogadores de futebol da UE 
autorizados a jogar na liga maltesa 

E-2256/05 

Simon Busuttil Transferências internas na liga de futebol maltesa E-2257/05 

Piia-Noora Kauppi Iniciativa da Comissão em matéria de cigarros que se 
apagam por si 

E-2258/05 

Luciana Sbarbati Roménia: crianças vítimas da moratória sobre as adopções 
internacionais e da lei relativa a estas adopções 

E-2259/05 

Ilda Figueiredo Defesa do montado de sobro e azinheira E-2260/05 

Ilda Figueiredo Falta de informação estatística sobre Portugal E-2261/05 

Lilli Gruber Combustíveis alternativos - Gás natural para os veículos a 
motor: a hora das opções 

P-2262/05 

Georgios Karatzaferis Acusações contra o ASEP E-2263/05 

Georgios Karatzaferis Perda da produção de pêssego na Grécia E-2264/05 

Graham Watson Demolição planeada de casas no bairro suburbano de 
Silwan 

E-2265/05 

Bart Staes Situação em matéria de direitos humanos e ambiente na 
Guatemala 

E-2266/05 

Eija-Riitta Korhola Situação dos roma na Europa Oriental, em particular na 
Eslováquia 

E-2267/05 

Salvador Garriga Polledo Reciprocidade entre a Arábia Saudita e a União Europeia 
em matéria de práticas religiosas 

E-2268/05 

Salvador Garriga Polledo Esforços da Comissão para tornar a sua imagem mais 
compreensível para os cidadãos comunitários 

E-2269/05 
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Autor Objecto N° 

Salvador Garriga Polledo Observatório europeu da seca E-2270/05 

Péter Olajos O BERD e as suas ligações à mina de ouro de Kumtor - 
fundos comunitários que financiam uma actividade 
mineira nociva para o ambiente 

E-2271/05 

Roberta Angelilli Fundo europeu de garantia para as vítimas de acidentes 
rodoviários e adopção de um modelo único europeu de 
notificação dos acidentes 

E-2272/05 

Erik Meijer e André Brie Vistos para residentes na Bielorrússia e obstáculos às 
viagens por caminho-de-ferro ou estrada para participar 
em reuniões em países da zona Schengen 

E-2273/05 

Paulo Casaca Preparação científica do relatório da Comissão sobre 
manteiga adulterada 

E-2274/05 

José García-Margallo y Marfil O sector do calçado e as importações provenientes da 
China 

P-2275/05 

Mairead McGuinness Prestação de cuidados aos idosos na Europa P-2276/05 

Simon Coveney Ajuda aos órfãos na Zâmbia P-2277/05 

Kathalijne Buitenweg Rotulagem com indicação do consumo de energia das 
televisões 

P-2278/05 

Gay Mitchell Objectivo de 0,7% do RBN para a ajuda ao 
desenvolvimento 

E-2279/05 

Gay Mitchell Gripe aviária E-2280/05 

Kathalijne Buitenweg Extracção de gás no mar dos Wadden E-2281/05 

Hélène Goudin Ajuda da UE E-2282/05 

Hélène Goudin Ajuda à Jordânia E-2283/05 

Hélène Goudin Ajuda da UE E-2284/05 

Bernat Joan i Marí Objectivos do Milénio P-2285/05 

Ursula Stenzel Incorporação de filtros de partículas diesel nos veículos a 
motor 

P-2286/05 

Miroslav Mikolášik Investigação de células estaminais embrionárias P-2287/05 

Georgios Karatzaferis Dotações do terceiro QCA: taxas de execução 
contraditórias entre os diversos ministérios gregos e 
responsabilidade pela perda de 738 milhões de euros 

E-2288/05 

Georgios Karatzaferis Risco de novos cortes de dotações do terceiro QCA para a 
Grécia 

E-2289/05 
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Autor Objecto N° 

Georgios Karatzaferis Afogamento de uma criança numa piscina municipal na 
Grécia 

E-2290/05 

Georgios Karatzaferis Responsabilidade do Governo grego pela baixa taxa de 
execução dos fundos por parte dos municípios gregos 

E-2291/05 

Georgios Karatzaferis Ilegalidades que se registaram no período 1999-20001 na 
bolsa da Grécia correm o risco de prescrever 

E-2292/05 

Frank Vanhecke Observações da Bélgica sobre o Livro Verde relativo à 
imigração económica 

E-2293/05 

Frank Vanhecke Sanções contra Cuba E-2294/05 

Frank Vanhecke Violações dos Direitos do Homem na China E-2295/05 

Frank Vanhecke Base jurídica dos acordos do Conselho "Espaço" E-2296/05 

Margrietus van den Berg Violações dos Direitos do Homem no Togo E-2297/05 

Paulo Casaca Combate ao tráfico de substâncias ilícitas organizado pelo 
regime iraniano 

E-2298/05 

Paulo Casaca Preservação do montado de sobro e azinho E-2299/05 

Paulo Casaca Estratégia florestal da União Europeia E-2300/05 

Sajjad Karim Humilhação religiosa de muçulmanos sob custódia dos 
EUA 

P-2301/05 

Ivo Belet Controlo da aquisição e detenção de armas P-2302/05 

Marianne Thyssen Obstáculos à comercialização dos produtos lácteos de 
marca belgas em França 

P-2303/05 

Carlos Coelho Transposição de directivas P-2304/05 

Luciana Sbarbati OCM do açúcar: uma reforma de efeito devastador E-2305/05 

Adriana Poli Bortone Fundos MEDA - Associações que operam na área 
euromediterrânica 

E-2306/05 

Vittorio Agnoletto Direito à saúde e sangue contaminado em Itália e na 
Europa 

E-2307/05 

Philip Claeys Colaboração com a "Eutelsat" E-2308/05 

Paulo Casaca Cumprimento da Directiva 86/609/CEE nos testes a 
toxinas em bivalves 

E-2309/05 

Dimitrios Papadimoulis Leucemia infantil e linhas de alta tensão E-2310/05 
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Autor Objecto N° 

Dimitrios Papadimoulis Transposição da legislação comunitária no domínio da 
saúde pública e da protecção do consumidor para a ordem 
jurídica da Grécia 

E-2311/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposição da legislação comunitária no domínio da 
fiscalidade e da União Aduaneira para a ordem jurídica da 
Grécia 

E-2312/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposição da legislação comunitária no domínio do 
ambiente para a ordem jurídica da Grécia 

E-2313/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposição da legislação comunitária no domínio da 
concorrência para a ordem jurídica da Grécia 

E-2314/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposição da legislação comunitária no domínio da 
sociedade de informação para a ordem jurídica da Grécia 

E-2315/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposição da legislação comunitária no domínio do 
mercado interno para a ordem jurídica da Grécia 

E-2316/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposição da legislação comunitária no domínio do 
trabalho e dos assuntos sociais para a ordem jurídica da 
Grécia 

E-2317/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposição da legislação comunitária no domínio das 
empresas e da indústria para a ordem jurídica da Grécia 

E-2318/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposição da legislação comunitária no domínio da 
energia e dos transportes para a ordem jurídica da Grécia 

E-2319/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposição da legislação comunitária no domínio da 
justiça e dos assuntos externos para a ordem jurídica da 
Grécia 

E-2320/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Estudo sobre a harmonização das dimensões dos veículos 
de transporte rodoviário 

P-2321/05 

Jillian Evans Rede Natura 2000 como prioridade no âmbito das 
orientações estratégicas da Comunidade relativas à 
política de coesão 

P-2322/05 

Mario Mantovani Introdução de notas de baixo valor facial na zona euro P-2323/05 

Christopher Heaton-Harris Livre circulação de mercadorias na União Europeia E-2324/05 

Charles Tannock Discriminação de cristãos siríacos naturalizados cidadãos 
europeus por parte das autoridades oficiais da Turquia 

E-2325/05 

Charles Tannock Detenção de um pastor protestante na China E-2326/05 

Alyn Smith Gaélico escocês E-2327/05 
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Autor Objecto N° 

Mario Mantovani Introdução de notas de baixo valor facial na zona euro E-2328/05 

Georgios Karatzaferis Utilização de termos imprecisos pelo Comissário Rehn E-2329/05 

Diana Wallis Medicamentos veterinários na UE (Directiva 2004/28/CE) P-2330/05 

Glyn Ford Venda de bilhetes E-2331/05 

José Ribeiro e Castro Contactos UE - Hamas E-2332/05 

Cecilia Malmström Dissolução do sindicato Egitim Sen pelo Supremo 
Tribunal da Turquia 

E-2333/05 

Willy Meyer Pleite Incumprimento da legislação comunitária em matéria de 
meio ambiente 

E-2334/05 

Anja Weisgerber Ajudas comunitárias à deslocalização de empresas para a 
República Checa 

E-2335/05 

Anja Weisgerber Directiva 79/409/CEE relativa à conservação das aves 
selvagens - caça ao tartaranhão-caçador 

E-2336/05 

Glyn Ford Trabalhadores transfronteiriços E-2337/05 

Marian Harkin Situação nas instituições de assistência da Roménia P-2338/05 

Ignasi Guardans Cambó Pessoas desaparecidas E-2339/05 

Antonio López-Istúriz White Aumento das tarifas aéreas praticadas nos voos inter-
insulares em Espanha 

E-2340/05 

Ignasi Guardans Cambó Pessoas desaparecidas E-2341/05 

Christopher Heaton-Harris Liberdade de estabelecimento na União Europeia E-2342/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Incompatibilidade crescente entre projectos de construção 
e mobilidade devido à observância das normas 
comunitárias relativas ao NO2 e às partículas finas por 
parte do Conselho de Estado neerlandês 

E-2343/05 

Erik Meijer Isolamento do Kosovo imposto aos estrangeiros devido à 
restrição do acesso terrestre em consequência da 
interrupção e da forte redução dos transportes públicos 

E-2344/05 

Erik Meijer Recolha de informações pelas alfândegas sérvias junto de 
viajantes por via terrestre em trânsito e possível 
contribuição deste facto para isolar o Kosovo dos 
estrangeiros 

E-2345/05 

Graham Watson Reforçar a conformidade dos Estados-Membros aos 
acórdãos do Tribunal de Justiça Europeu 

E-2346/05 
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Margrete Auken A supressão dos petroleiros de casco simples constitui um 
objectivo inequívoco, a alcançar dentro de um 
determinado calendário, quando uma embarcação ainda 
em condições de navegar se converte em "resíduo" 

E-2347/05 

Margrete Auken Medidas urgentes para assegurar a adequada aplicação do 
Regulamento (CEE) n° 259/93 quanto à progressiva 
supressão dos petroleiros de casco simples e programa de 
execução afim 

E-2348/05 

Margrete Auken A supressão acelerada dos navios de casco simples não 
deve implicar um aumento do número dos navios a 
desmantelar em condições de insegurança 

E-2349/05 

Vittorio Agnoletto Constantes massacres no Iraque E-2350/05 

Yannick Vaugrenard Política da Comissão relativamente a países de fora da UE 
que praticam a concorrência desleal no sector da 
construção naval 

P-2351/05 

Roberta Angelilli Atraso na transferência da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos 

P-2352/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Segurança marítima E-2353/05 

Peter Skinner Exportações de animais vivos para o Egipto e o Líbano E-2354/05 

Claude Moraes Implementação da proposta de decisão-quadro do 
Conselho sobre delitos racistas 

E-2355/05 

Roberta Angelilli Financiamento das organizações que operam no sector do 
voluntariado 

E-2356/05 

Hélène Goudin Venda de álcool por Internet E-2357/05 

Georgios Karatzaferis Contratação de uma empresa de controlo para os projectos 
do FSE na Grécia 

E-2358/05 

Georgios Karatzaferis Realização, a título permanente, dos Jogos Olímpicos na 
Grécia e iniciativas da Comissão 

E-2359/05 

Georgios Karatzaferis Falta de informação sobre o andamento dos programas de 
assistência técnica na Grécia 

E-2360/05 

Ashley Mote Aeronaves antigas E-2361/05 

Ashley Mote Terceira directiva relativa às cartas de condução E-2362/05 

Frederika Brepoels Subsídios à luta contra a erosão E-2363/05 

Jan Ehler Fontes de energia renováveis E-2364/05 
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Manolis Mavrommatis Programa "Cultura 2000" E-2365/05 

Dimitrios Papadimoulis Cartel da banana E-2366/05 

Dimitrios Papadimoulis Avaliação dos programas para a integração social dos 
Roma na Grécia 

E-2367/05 

Dimitrios Papadimoulis Transportes marítimos internos E-2368/05 

Fiona Hall Extra Regio E-2369/05 

Giovanni Pittella Resíduos radioactivos na Basilicata (Itália) E-2370/05 

Bart Staes Conduta ética de funcionários da Comissão E-2371/05 

Koenraad Dillen Reconhecimento do gaélico como 21ª língua oficial da UE E-2372/05 

Koenraad Dillen Boicote dos meios de comunicação social belgas ao 
debate sobre a Constituição europeia 

E-2373/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fraudes fiscais em importações da UE provenientes da 
China 

E-2374/05 

Bernhard Rapkay Turismo de estação de serviço e harmonização fiscal E-2375/05 

Herbert Bösch Indícios de corrupção no âmbito de um contrato com o 
EADS na Roménia 

E-2376/05 

Ashley Mote Mercados monetários a curto prazo E-2377/05 

Ashley Mote Análise da utilização do dinheiro público E-2378/05 

Ashley Mote Independência do Tribunal de Contas E-2379/05 

Ashley Mote Legislação da protecção de dados E-2380/05 

Ashley Mote Contabilidade internacional E-2381/05 

Ashley Mote Auditorias nacionais E-2382/05 

Ashley Mote Despesa de dinheiro público E-2383/05 

Cristiana Muscardini Funcionamento do acordo de Schengen E-2384/05 

Camiel Eurlings Contactos entre o Hamas e a UE E-2385/05 

Edite Estrela Assassínio de mulheres na Guatemala E-2386/05 

Edite Estrela Assassínio de mulheres na Guatemala E-2387/05 
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Reino Paasilinna Programa especial "IDEIAS" do Sétimo Programa-
Quadro de Investigação da UE, atracção de investigadores 
de alto nível de regresso à Europa 

E-2388/05 

Zuzana Roithová Atrasos na realização de campanhas de informação sobre 
os direitos dos consumidores nos novos Estados-Membros 

P-2389/05 

Zuzana Roithová Participação em projectos (trabalho voluntário) de 
organizações de defesa dos consumidores 

E-2390/05 

Dan Jørgensen Cumprimento da Convenção de Basileia E-2391/05 

James Allister Coreia do Norte E-2392/05 

James Allister Direitos religiosos na Turquia E-2393/05 

James Allister Direitos religiosos na Turquia E-2394/05 

Chris Davies Roménia e Bulgária E-2395/05 

Bart Staes e outros Violação da Directiva "Aves" em Malta E-2396/05 

Bart Staes e outros Caça na primavera em Malta E-2397/05 

Bart Staes e outros Missão europeia a Malta E-2398/05 

Bart Staes e outros Violação do Anexo IV da Directiva "Aves" em Malta E-2399/05 

Bart Staes e outros Violação do Anexo IV da Directiva "Aves" em Malta E-2400/05 

Bart Staes e outros Continuação da caça de aves com armadilha em Malta 
após 2008 

E-2401/05 

Bart Staes e outros Importação de espécies de aves protegidas em Malta E-2402/05 

Bart Staes e outros Aplicação da Directiva "Aves" em Malta E-2403/05 

Bart Staes e outros Progressos realizados na aplicação da derrogação sobre a 
protecção da Natureza em Malta 

E-2404/05 

Bart Staes e outros Comércio de tentilhões nos mercados de aves de Malta E-2405/05 

Bart Staes e outros Relatório anual sobre os progressos realizados por Malta 
na aplicação das medidas transitórias relativas à protecção 
da Natureza 

E-2406/05 

Jeffrey Titford Custo do novo servidor da UE P-2407/05 

Toine Manders Fraude com cartões de crédito P-2408/05 

María Sornosa Martínez Incumprimento da Directiva 1999/22/CE no Jardim 
Zoológico de Valência 

E-2409/05 
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David Hammerstein Mintz Abusos urbanísticos em Cullera E-2410/05 

Bernat Joan i Marí Operação de afundamento de uma fragata numa zona SIC 
e ZPE 

E-2411/05 

Mogens Camre Repressão da liberdade de expressão na Turquia E-2412/05 

Mogens Camre Abertura de negociações apenas por razões formais E-2413/05 

Stavros Arnaoutakis Fundo Europeu para as Pescas - ilhas remotas E-2414/05 

Dimitrios Papadimoulis Convenção de Aarhus E-2415/05 

Dimitrios Papadimoulis O direito dos Roma à habitação na Grécia E-2416/05 

Maria Matsouka Aumento constante dos preços do petróleo E-2417/05 

Evangelia Tzampazi Doenças esquecidas E-2418/05 

Richard Corbett Menção da religião nos passaportes E-2419/05 

Jeffrey Titford Pagamentos no âmbito da Política Agrícola Comum 
efectuados em França 

E-2420/05 

Eija-Riitta Korhola Adesão da Bulgária à União Europeia E-2421/05 

Catherine Stihler Pneumáticos reciclados E-2422/05 

Proinsias De Rossa O acordo técnico e a alteração do Protocolo ao Acordo de 
Associação UE-Israel relativo às regras de origem 

E-2423/05 

Proinsias De Rossa Alteração do Protocolo ao Acordo de Associação UE-
Israel relativo às regras de origem 

E-2424/05 

Proinsias De Rossa Alteração do Protocolo ao Acordo de Associação UE-
Israel relativo às regras de origem 

E-2425/05 

Proinsias De Rossa Acordo técnico sobre a cooperação aduaneira UE-Israel E-2426/05 

Proinsias De Rossa O acordo técnico sobre a cooperação aduaneira UE-Israel E-2427/05 

Erik Meijer Desaparecimento e morte não esclarecida de um líder 
espiritual curdo na Síria e respeito dos direitos humanos 
no âmbito do diálogo euro-mediterrânico 

E-2428/05 

Bart Staes Emissões dos automóveis ligeiros e o acordo voluntário da 
ACEA 

E-2429/05 

Bart Staes Comércio e transporte ilegal de material nuclear E-2430/05 

Paulo Casaca Risco de epidemia E-2431/05 
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Paulo Casaca Comércio de armas de tortura por parte de empresas 
europeias 

E-2432/05 

Catherine Stihler Publicidade ao crédito em canais de televisão infantil P-2433/05 

Maria Matsouka Riscos graves para a saúde dos agricultores e dos 
habitantes das zonas rurais decorrentes do emprego de 
pesticidas não controlados 

E-2434/05 

Simon Coveney Fiscalidade automóvel E-2435/05 

Richard Corbett Despesas de missão E-2436/05 

Luca Romagnoli Êxodo de Istria - Fiume - Dalmácia E-2437/05 

Luca Romagnoli Êxodo de Istria - Fiume - Dalmácia E-2438/05 

Antonio Tajani e outros Iniciativas referentes ao euro E-2439/05 

Antonio Tajani e outros Iniciativas referentes ao euro E-2440/05 

Roberto Musacchio, Antonio Di 
Pietro e Monica Frassoni 

Aeroporto de Malpensa 2000 - Queixa nº 2001-5129 E-2441/05 

Roberta Angelilli Campanha de protecção da saúde através de um consumo 
consciente 

E-2442/05 

Mario Borghezio Restabelecimento do turbante na Turquia E-2443/05 

Stefano Zappalà Fundação Europeia para a Formação E-2444/05 

Bart Staes Registo europeu de casamentos de conveniência E-2445/05 

Mia De Vits Registo temporário de velocípedes com motor noutros 
Estados-Membros da União 

E-2446/05 

Marianne Thyssen Impacte social da reforma do açúcar nos Estados-
Membros 

E-2447/05 

Erik Meijer Reforço da segurança rodoviária através da aplicação de 
normas relativas ao campo de visibilidade em vez de 
normas de produtos aplicáveis a sistemas de eliminação de 
locais sem visibilidade na circulação rodoviária de 
veículos pesados 

E-2448/05 

Jonas Sjöstedt Proibição das etiquetas de composição e lavagem na 
Suécia 

P-2449/05 

Dimitrios Papadimoulis Unidade de produção de energia eléctrica a partir de 
lenhite em Messénia 

E-2450/05 

Baroness Sarah Ludford Ligações ferroviárias internacionais E-2451/05 
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Bernat Joan i Marí Situação da comunidade romanichel em Patras E-2452/05 

Bernat Joan i Marí Situação da comunidade romanichel em Patras E-2453/05 

Koenraad Dillen Infracções rodoviárias no estrangeiro E-2454/05 

Koenraad Dillen Declarações do Comissário Europeu Louis Michel E-2455/05 

Jonas Sjöstedt Tratamento dado ao escritor Yossef Azizi Banitorof E-2456/05 

Marie-Arlette Carlotti Ingredientes alimentares tratados por radiação ionizante P-2457/05 

José Silva Peneda Acordo UE/China sobre os têxteis P-2458/05 

Jeffrey Titford Autoridade jurídica e financeira para as actividades da 
Comissão 

E-2459/05 

Hélène Goudin Etiquetas de limpeza e conservação nas peças de vestuário E-2460/05 

Cristina Gutiérrez-Cortines A brucelose bovina em Espanha P-2461/05 

Albert Maat Luta conjunta dos países do Mercosul contra a febre 
aftosa 

P-2462/05 

Dimitrios Papadimoulis Recursos contra a Grécia no Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias 

E-2463/05 

Dimitrios Papadimoulis Tratamento dos óleos minerais usados E-2464/05 

Dimitrios Papadimoulis Violação pela Grécia da legislação comunitária em 
matéria de ambiente 

E-2465/05 

Luciana Sbarbati Endometriose, doença social E-2466/05 

Paul van Buitenen Evitar situações em que os chefes de delegações possam 
parecer ter conflitos de interesses 

E-2467/05 

Renato Brunetta Impacto das importações chinesas no sector da cutelaria P-2468/05 

Christopher Heaton-Harris Madeira tropical - certificação pelo FSC E-2469/05 

Cristiana Muscardini Bloqueio das páginas web sobre pedofilia na Europa E-2470/05 

Cristiana Muscardini Empenhamento no combate à violência contra as 
mulheres 

E-2471/05 

Bart Staes Avaliação de impacto da Directiva relativa aos portos E-2472/05 

Glenys Kinnock Sétimo programa-quadro e doenças negligenciadas E-2473/05 

Salvatore Tatarella Eleições democráticas na Albânia E-2474/05 
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Erik Meijer e Kartika Liotard Extinção acelerada de reservas de gás natural de fácil 
extracção e dependência crescente das importações, na 
sequência da diminuição das despesas a cargo das 
empresas 

E-2475/05 

Ilda Figueiredo Medidas de apoio para reduzir o drama da seca em 
Portugal 

E-2476/05 

Ilda Figueiredo Abandono de cartuchos em zonas de caça E-2477/05 

Véronique De Keyser Fronteiras entre a União Europeia, a Estónia e a Rússia P-2478/05 

Toomas Ilves Fronteiras entre a União Europeia, a Estónia e a Rússia P-2479/05 

Nikolaos Vakalis Nova campanha antitabaco da UE "HELP: para uma vida 
sem tabaco" 

P-2480/05 

Timothy Kirkhope Pechiney/Alcan e os sete funcionários da DG 
"Concorrência": ajuda às autoridades francesas num 
possível delito de iniciados 

P-2481/05 

Joost Lagendijk "Acordo técnico" UE/Israel e Protocolo 4 do Acordo de 
associação UE-Israel 

P-2482/05 

Josu Ortuondo Larrea Ensino da disciplina de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TIC) em Espanha 

E-2483/05 

María Sornosa Martínez Sítio de importância comunitária de Fontanars dels 
Alforins 

E-2484/05 

Manolis Mavrommatis Pirataria de CDs, CD-R e filmes em DVD E-2485/05 

Dimitrios Papadimoulis Situação dos projectos financiados pelo Fundo de Coesão 
nas regiões gregas em 2004 

E-2486/05 

Terence Wynn Habitantes do Arquipélago dos Chagos E-2487/05 

Werner Langen Trabalhadores sazonais oriundos da Polónia P-2488/05 

Andreas Mölzer Adesão da Croácia P-2489/05 

Luigi Cocilovo Escolas Europeias P-2490/05 

Alfredo Antoniozzi Legalidade do acordo entre a SS Lazio e o fisco italiano - 
Pedido de resposta definitiva para esclarecer o âmbito de 
aplicação da legislação relativa aos auxílios estatais 

P-2491/05 

María Salinas García Adiamento da reforma do sector do algodão P-2492/05 

Elspeth Attwooll Remoção das barbatanas de tubarões a bordo dos navios P-2493/05 

Andreas Mölzer Compra de um terreno na parte Norte de Chipre E-2494/05 



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 

 

30 

Boletim 05.09.2005 
  

- PT - PE 360.490 

 
Autor Objecto N° 

Pier Panzeri Seca em Itália P-2495/05 

Caroline Lucas Alteração do Protocolo em matéria de origem do Acordo 
de Associação UE-Israel 

P-2496/05 

Renate Sommer Manutenção da proibição relativa aos OGM pelo 
Conselho de Ministros do Ambiente 

P-2497/05 

Willy Meyer Pleite Incumprimento da Directiva 93/37/CEE relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação de empreitadas 
de obras públicas 

E-2498/05 

Werner Langen Trabalhadores sazonais polacos E-2499/05 

Werner Langen Repercussões da reforma da PAC nas explorações 
agrícolas situadas na região de fronteira entre a Alemanha 
e a Bélgica 

E-2500/05 

Werner Langen Repercussões da reforma da PAC nas explorações 
agrícolas situadas na região de fronteira entre a Alemanha 
e a Bélgica 

E-2501/05 

Werner Langen Disposições comunitárias em matéria de transferências 
bancárias 

E-2502/05 

Werner Langen Taxas aduaneiras na Roménia E-2503/05 

Georgios Papastamkos Construção de instalações destinadas à eliminação de 
resíduos nucleares na Macedónia 

E-2504/05 

Georgios Papastamkos Atitude provocatória da Macedónia em relação a um 
Estado-Membro da UE 

E-2505/05 

Panagiotis Beglitis, Stavros 
Lambrinidis e Nikolaos Sifunakis 

Carácter ecuménico do Patriarcado Ortodoxo de Istambul 
e Escola de Teologia Halki 

E-2506/05 

Jana Hybášková Metodologia do Eurobarómetro E-2507/05 

Robert Goebbels "Contribuição líquida" efectiva dos Países Baixos para o 
orçamento da União Europeia 

E-2508/05 

Robert Goebbels Abuso em matéria de tarifas por parte dos operadores 
Internet 

E-2509/05 

Robert Goebbels Sobrefacturação no âmbito do "roaming" E-2510/05 

Stefano Zappalà Formação para os aspectos civis da gestão de crises E-2511/05 

José Ribeiro e Castro Angola - eleições - formação agentes eleitorais E-2512/05 

Christofer Fjellner Monopólio estatal dos jogos de fortuna e azar E-2513/05 
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Werner Langen Enguia europeia ameaçada P-2514/05 

Evangelia Tzampazi Mudança de regime de trabalho no OTE E-2515/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Desertificação do leste e sul da Espanha e continuação de 
projectos que provocam uma necessidade crescente de 
água potável para o consumo doméstico e a actividade 
económica 

E-2516/05 

Hiltrud Breyer Transposição na Alemanha das directivas da UE contra a 
discriminação 

P-2517/05 

Stavros Lambrinidis Legislações e práticas nacionais em matéria de recolha, 
conservação, armazenamento e tratamento de dados 
pessoais no domínio da comunicações electrónicas 

P-2518/05 

Paul van Buitenen Posição do Luxemburgo na UE em matéria de pagamentos P-2519/05 

 Pergunta anulada E-2520/05 

Hiltrud Breyer Proibição do milho transgénico Bt 176 E-2521/05 

Paulo Casaca Diário de bordo E-2522/05 

Paulo Casaca Reposição da verdade pela Comissão Europeia E-2523/05 

Hélène Goudin Acordos de pesca da UE com países terceiros E-2524/05 

Hélène Goudin O sector do açúcar da União Europeia E-2525/05 

Philip Claeys Eventual proibição do sindicato do ensino "Egitim-Sen" 
na Turquia 

E-2526/05 

Edite Estrela Crianças africanas usadas em rituais no Reino Unido E-2527/05 

Edite Estrela Crianças africanas usadas em rituais no Reino Unido E-2528/05 

Edite Estrela Assassínio de mulheres no México E-2529/05 

Edite Estrela Assassínio de mulheres no México E-2530/05 

Giusto Catania Respeito pelos direitos civis e sociais P-2531/05 

Hélène Goudin Comércio de bens e de serviços por Internet P-2532/05 

Jo Leinen Reforço do Tribunal Penal Internacional e execução do 
Plano de Acção 

E-2533/05 

Chris Davies Comércio de estupefacientes E-2534/05 

Chris Davies Comércio de estupefacientes E-2535/05 

Chris Davies Actividades de pesca ilegal E-2536/05 



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 

 

32 

Boletim 05.09.2005 
  

- PT - PE 360.490 

 
Autor Objecto N° 

Chris Davies Reactor nuclear em Chernobyl E-2537/05 

Chris Davies Sobrecarga de veículos pesados E-2538/05 

Chris Davies Comércio directo com o Norte de Chipre E-2539/05 

Chris Davies A política de recrutamento e a Agência Europeia de 
Segurança Alimentar 

E-2540/05 

Arlene McCarthy Tratamento de animais confinados em gaiolas E-2541/05 

Christopher Heaton-Harris Insulina humana GM E-2542/05 

Christopher Heaton-Harris Insulina humana GM E-2543/05 

Christopher Heaton-Harris Insulina humana GM E-2544/05 

Christopher Heaton-Harris Insulina humana GM E-2545/05 

Christopher Heaton-Harris Insulina humana GM E-2546/05 

Christopher Heaton-Harris Análogos da insulina E-2547/05 

Christopher Heaton-Harris Análogos da insulina E-2548/05 

Christopher Heaton-Harris Análogos da insulina E-2549/05 

Christopher Heaton-Harris Análogos da insulina E-2550/05 

Christopher Heaton-Harris Análogos da insulina E-2551/05 

Miguel Portas Programas de microcrédito nos países terceiros E-2552/05 

Philip Claeys Declarações da Comissária Danuta Hübner sobre as 
negociações com a Turquia 

E-2553/05 

Hiltrud Breyer Estrutura genética do Bt 176 E-2554/05 

Gay Mitchell Liberdade de imprensa no Zimbabué E-2555/05 

Hiltrud Breyer Independência da Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos (AESA) 

E-2556/05 

Hiltrud Breyer Efeitos a longo prazo dos Organismos Geneticamente 
Modificados 

E-2557/05 

Proinsias De Rossa Peso das mochilas escolares E-2558/05 

Proinsias De Rossa Acessibilidade das zonas rurais E-2559/05 

Proinsias De Rossa Comunicação relativa à protecção social mínima E-2560/05 

Proinsias De Rossa Iniciativas comunitárias em matéria de direito ao acesso às 
zonas rurais 

E-2561/05 
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Proinsias De Rossa Controlo dos movimentos ilegais de resíduos na Irlanda E-2562/05 

Proinsias De Rossa Transparência de custos e aterros E-2563/05 

Proinsias De Rossa Detenção dos membros da Organização de 
Desenvolvimento Social Sudanesa (SUDO) pelas 
autoridades sudanesas 

E-2564/05 

Proinsias De Rossa Remoção de material de escavação contaminado das 
antigas minas de Tynagh, em Galway, na Irlanda 

E-2565/05 

Proinsias De Rossa Livro Verde sobre a Migração Económica E-2566/05 

Proinsias De Rossa Endometriose E-2567/05 

Proinsias De Rossa Direito à fruição da licença parental na função pública da 
Irlanda 

E-2568/05 

Proinsias De Rossa Avaliação do impacto ambiental e acesso à justiça E-2569/05 

Proinsias De Rossa Estudo do ORATE sobre as relações urbano-rurais na 
Europa 

E-2570/05 

Proinsias De Rossa Designação de organismos responsáveis por garantir, à 
escala nacional, o respeito pelos direitos dos passageiros 
de transportes aéreos 

E-2571/05 

Proinsias De Rossa Critérios da UE para a ajuda ao desenvolvimento E-2572/05 

Francis Wurtz Futuro das unidades de produção de veículos Ford em 
Blanquefort 

E-2573/05 

Monica Frassoni Central de ciclo combinado de Gissi, em Itália E-2574/05 

Erik Meijer Motoristas de veículos pesados de transporte internacional 
de mercadorias gradualmente substituídos por motoristas 
com uma remuneração bastante inferior recém-chegados 
de outros Estados-Membros e de países terceiros 

E-2575/05 

Erik Meijer Métodos para contornar a legislação no sector dos 
transportes de modo a recrutar pessoal com baixos salários 
fora dos Estados-Membros e a deslocação de contratos 

E-2576/05 

Jonas Sjöstedt Crianças detidas em prisões americanas E-2577/05 

Mia De Vits Liberalização do mercado energético P-2578/05 

Proinsias De Rossa Implementação na Irlanda da Directiva relativa a contratos 
de trabalho a termo 

E-2579/05 
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Proinsias De Rossa Implementação da Directiva relativa à tributação dos 
produtos energéticos 

E-2580/05 

Proinsias De Rossa Introdução de uma taxa de pedido para o registo como 
médico na Irlanda 

E-2581/05 

Proinsias De Rossa Plano nacional de emissões da Irlanda para os poluentes 
atmosféricos 

E-2582/05 

Proinsias De Rossa Transposição da Directiva Seveso por parte da Irlanda E-2583/05 

Proinsias De Rossa Relatórios irlandeses sobre a utilização de substâncias que 
empobrecem a camada de ozono 

E-2584/05 

Proinsias De Rossa Investigação da isenção fiscal irlandesa do preço de 
cobrição 

E-2585/05 

Proinsias De Rossa Directiva relativa ao controlo dos perigos associados a 
acidentes graves 

E-2586/05 

Proinsias De Rossa Acidentes graves que ocorreram fora de instalações 
abrangidas pela Directiva Seveso 

E-2587/05 

Proinsias De Rossa Ferimentos provocados por seringas E-2588/05 

Proinsias De Rossa Escolas pré-primárias e Directiva relativa à higiene dos 
géneros alimentícios 

E-2589/05 

Proinsias De Rossa Passadeiras para peões e pessoas com problemas de visão E-2590/05 

Proinsias De Rossa Projecto de gasoduto em County Mayo, Irlanda E-2591/05 

Proinsias De Rossa Implementação na Irlanda da Directiva relativa ao 
impacto ambiental 

E-2592/05 

Giovanni Pittella Centro de investigação da Siemens Cnx (Aquila - Itália) E-2593/05 

Erik Meijer Ano da Mobilidade dos Trabalhadores e ausência de 
dados dos novos Estados-Membros para avaliar a 
concorrência entre antigos e novos Estados-Membros 

E-2594/05 

Miguel Portas Enquadramento normativo da escolarização dos filhos dos 
trabalhadores migrantes 

E-2595/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Desenvolvimento do REGNET P-2596/05 

Albert Maat Dificuldades no sector das pescas devido ao elevado preço 
do gasóleo 

P-2597/05 

Proinsias De Rossa Recuperação dos custos de deposição de resíduos em 
aterros 

E-2598/05 
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Proinsias De Rossa Remoção de lixo e reabilitação das terras húmidas do 
estuário do Boyne 

E-2599/05 

Proinsias De Rossa Revisão da Directiva relativa a fórmulas para lactentes e 
fórmulas de transição 

E-2600/05 

Proinsias De Rossa Recusa de Espanha de reconhecer os diplomas dos 
médicos 

E-2601/05 

Proinsias De Rossa Derrogação temporária à Directiva relativa ao direito de 
sequência - 2001/84/CE 

E-2602/05 

Proinsias De Rossa Transparência e Grupo de directores-gerais europeus para 
as relações laborais 

E-2603/05 

Proinsias De Rossa Transporte de substâncias perigosas em condutas e as 
directivas "Seveso" 

E-2604/05 

Proinsias De Rossa Transposição pela Irlanda da Directiva relativa à 
prevenção e controlo integrados da poluição 

E-2605/05 

Proinsias De Rossa Convenção da ONU relativa aos trabalhadores migrantes E-2606/05 

Proinsias De Rossa Tratamento de águas residuais urbanas em Bray, na 
Irlanda 

E-2607/05 

Proinsias De Rossa Tratamento de águas residuais urbanas em Howth, Dublim E-2608/05 

Proinsias De Rossa Tratamento de águas residuais urbanas em Letterkenny, 
Donegal 

E-2609/05 

Proinsias De Rossa Tratamento de águas residuais urbanas em Shanganagh, 
Dublim 

E-2610/05 

Proinsias De Rossa Tratamento de águas residuais urbanas em Sligo E-2611/05 

Proinsias De Rossa Tratamento de águas residuais urbanas em Tramore, em 
Waterford 

E-2612/05 

Proinsias De Rossa Direito de voto dos cidadãos da UE nas eleições para o 
Parlamento Europeu na Irlanda 

E-2613/05 

Proinsias De Rossa Exportação de resíduos da Irlanda E-2614/05 

Proinsias De Rossa Directiva-quadro relativa aos resíduos E-2615/05 

Bart Staes Atraso na atribuição de um rótulo europeu de qualidade a 
produtos (regionais) 

E-2616/05 

Bart Staes Inclusão da venda de bicicletas e de produtos ligados às 
bicicletas no Anexo H da Sexta Directiva IVA 

E-2617/05 
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Bruno Gollnisch Abertura das negociações de adesão com a Turquia - 
Conselho Europeu de Dezembro de 2004 

E-2618/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Extensão dos tratamentos contra a droga aos novos 
Estados-Membros da UE 

P-2619/05 

James Allister Esclerose múltipla E-2620/05 

Christofer Fjellner Ajuda concedida à Rússia para a reforma do sistema 
judicial 

E-2621/05 

Ashley Mote Alfândegas alemãs E-2622/05 

Marie-Line Reynaud Política europeia em matéria de regimes sociais E-2623/05 

Marie-Line Reynaud Política europeia em matéria de regimes sociais E-2624/05 

Etelka Barsi-Pataky e outros Assédio ilegal a empresas húngaras/comunitárias que 
prestam serviços na Alemanha 

E-2625/05 

Paul van Buitenen Ajuda financeira a países e territórios do Médio Oriente E-2626/05 

Hiltrud Breyer Centrais nucleares e reactores de água natural 
pressurizada na Eslováquia 

E-2627/05 

Cristiana Muscardini Ausência no hemiciclo E-2628/05 

Eija-Riitta Korhola Limitação das epidemias de salmonelas E-2629/05 

Roberto Musacchio Terminal off-shore e gasoduto Porto Viro-Cavarzere-
Minerbio destinado ao transporte de metano no delta do 
rio Pó 

P-2630/05 

Luciana Sbarbati Água, bem comum, património da humanidade P-2631/05 

Konstantinos Hatzidakis Acidentes ocorridos em áreas recreativas de Verão E-2632/05 

John Purvis Directiva 98/08/CE - Produtos biocidas E-2633/05 

Bart Staes Inclusão da venda de bicicletas e de produtos ligados às 
bicicletas no Anexo H da Sexta Directiva IVA 

E-2634/05 

José Ribeiro e Castro Fundo Europeu de Desenvolvimento - Educação para a 
Democracia 

E-2635/05 

Willy Meyer Pleite Impacto da urbanização de uma zona húmida (Cabanes, 
parque natural, SIC, zona de protecção especial das aves 
selvagens e rede Natura 2000) 

E-2636/05 

Willy Meyer Pleite Desrespeito da Directiva 93/37/CEE por parte do 
Município de Orpesa (Província de Castelló, Espanha) 

E-2637/05 

Cristiana Muscardini Protecção sanitária E-2638/05 

José Ribeiro e Castro Política de Desenvolvimento - Ajuda Europeia E-2639/05 
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María Salinas García Problemas de calendário na reforma da OCM do açúcar P-2640/05 

Georgios Karatzaferis Queixas relativas ao aeroporto de Spata P-2641/05 

Giuseppe Castiglione Acordo sobre o vinho entre a União Europeia e a Austrália P-2642/05 

Christofer Fjellner Avaliação da directiva relativa ao tabaco P-2643/05 

María Salinas García Graves riscos de despovoamento dos campos andaluzes na 
sequência da reforma do açúcar 

E-2644/05 

María Salinas García Falta de coerência da reforma do açúcar com as políticas 
de coesão e equilíbrio territorial da Comunidade 

E-2645/05 

Salvador Garriga Polledo Extensão do programa Erasmus a universidades situadas 
no exterior da União Europeia 

E-2646/05 

Salvador Garriga Polledo Perspectivas da cultura de cana-de-açúcar na União 
Europeia 

E-2647/05 

Salvador Garriga Polledo Situação processual contra a decisão luxemburguesa de 
"congelar" a Directiva 98/5/CE 

E-2648/05 

Georgios Karatzaferis Inspecção ao aeroporto de Spata E-2649/05 

Bill Newton Dunn Acordo de parceria económica com o Quénia E-2650/05 

Kathalijne Buitenweg e Monica 
Frassoni 

Declaração oficial do GDC (Gabinete para a Droga e a 
Criminalidade, das Nações Unidas) contrária à redução de 
danos 

E-2651/05 

Giuseppe Castiglione Acordo entre a União Europeia e a Austrália sobre o 
comércio de vinho 

E-2652/05 

Giusto Catania e outros Sentença do Tribunal Administrativo Regional de Catânia 
e orientação sexual 

E-2653/05 

Giusto Catania e outros Sentença do Tribunal Administrativo Regional de Catânia 
e orientação sexual 

E-2654/05 

Luciana Sbarbati Imigração: voos comunitários de repatriamento E-2655/05 

Erik Meijer Ritual anual atroz com maus-tratos de cães praticado na 
aldeia de Brodilovo, na Bulgária, futuro Estado-Membro 
da UE 

E-2656/05 

Erik Meijer Validade e permutabilidade num Estado-Membro de 
cartas de navegação para a navegação interior emitidas 
noutro Estado-Membro 

E-2657/05 

Christofer Fjellner Locais de alimentação artificial de animais selvagens E-2658/05 
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Nikolaos Vakalis Políticas de ordenamento do território nas 
circunvizinhanças das instalações de Seveso 

P-2659/05 

Joost Lagendijk "Disposição técnica" entre a UE e Israel e o Protocolo nº 4 
ao Acordo de Associação UE-Israel 

P-2660/05 

Fiona Hall Consequências de uma assistência médica discriminatória 
às pessoas com esclerose múltipla na União 

P-2661/05 

Jean-Claude Martinez Rotulagem das garrafas P-2662/05 

Raül Romeva i Rueda e Karin 
Scheele 

Rapto de um estudante saraui E-2663/05 

Dimitrios Papadimoulis Comunicação da Organização das Nações Unidas sobre o 
recurso à tortura em Guantanamo 

E-2664/05 

Dimitrios Papadimoulis Regime bancário grego em matéria de seguros E-2665/05 

Dimitrios Papadimoulis Multas por má gestão e falhas no âmbito do co-
financiamento de projectos 

E-2666/05 

Dimitrios Papadimoulis Preços dos combustíveis E-2667/05 

Nikolaos Vakalis Rotulagem dos produtos têxteis e protecção da saúde dos 
consumidores 

E-2668/05 

Georgios Karatzaferis Destacamento de peritos nacionais para o CEPCD E-2669/05 

Georgios Karatzaferis Destruição de milhares de pinheiros na Grécia E-2670/05 

Georgios Karatzaferis Declarações do Ministro e do Secretário de Estado gregos 
sobre os financiamentos comunitários 

E-2671/05 

Thijs Berman e outros Recolha de dados referentes a crimes de ódio E-2672/05 

Marco Pannella e Emma Bonino Ucrânia - proibição da utilização médica da metadona e 
sua reclassificação entre as "substâncias estupefacientes 
proibidas extremamente perigosas" 

E-2673/05 

Marco Pannella e Emma Bonino Ucrânia - proibição da utilização médica da metadona e 
sua reclassificação entre as "substâncias estupefacientes 
proibidas extremamente perigosas" 

E-2674/05 

Roberta Angelilli Alimentação e riscos derivados de produtos importados E-2675/05 

Saïd El Khadraoui Financiamento da construção de estádios de futebol E-2676/05 

Joan Calabuig Rull Fraude nas importações de produtos têxteis provenientes 
da China 

E-2677/05 
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Joan Calabuig Rull Ajudas concedidas pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) à Comunidade 
Valenciana 

E-2678/05 

Bart Staes Concessão de fundos públicos para projectos de 
aeronáutica civil 

E-2679/05 

Erik Meijer Perspectivas de romper o prolongado ciclo de estagnação 
económica no Kosovo e possível contribuição da UE 
ainda antes da definição do estatuto administrativo do 
Kosovo 

E-2680/05 

Silvana Koch-Mehrin Assistência financeira a Organizações Não 
Governamentais (ONG) 

P-2681/05 

Kyriacos Triantaphyllides Intervenção da Embaixada dos Estados Unidos em Chipre P-2682/05 

Georgios Papastamkos Financiamento de organizações gregas no âmbito da 
política de desenvolvimento da UE 

P-2683/05 

Sajjad Karim Utilização do território e do espaço aéreo da UE para 
"entregas excepcionais" 

P-2684/05 

Guido Sacconi Presença de cádmio em produtos importados que contêm 
PVC 

P-2685/05 

Margrete Auken Poluição causada por fugas de petróleo de plataformas de 
perfuração no Mar do Norte 

E-2686/05 

Hiltrud Breyer Violação do direito comunitário na plataforma química de 
Carling 

E-2687/05 

Silvana Koch-Mehrin Acórdão do TJCE de 21 de Março de 2002 E-2688/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Luta contra o terrorismo E-2689/05 

Bairbre de Brún Obrigações dos Estados-Membros em relação a questões 
ambientais a nível local 

E-2690/05 

Alyn Smith Ensino primário - tempo máximo de deslocação E-2691/05 

Alyn Smith Ensino primário em Moray, na Escócia E-2692/05 

Alyn Smith Tempo de deslocação dos alunos do ensino primário na 
UE 

E-2693/05 

Sir Robert Atkins Energia nuclear E-2694/05 

Frederika Brepoels Exportação de bens culturais E-2695/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Agravamento da repressão E-2696/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Agravamento da repressão E-2697/05 
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Ilda Figueiredo Preocupações com a evolução da indústria do calçado em 
Portugal 

E-2698/05 

Jacques Toubon Estudo da Comissão Europeia sobre o sector do jogo e das 
apostas 

P-2699/05 

Carlos Coelho Cidadania europeia P-2700/05 

Willy Meyer Pleite Respeito dos direitos fundamentais por parte do reino de 
Marrocos 

P-2701/05 

Eluned Morgan Publicidade por telefone não solicitada ("cold calling") P-2702/05 

Werner Langen Transposição da Directiva 2003/127/CE na Alemanha E-2703/05 

Mary McDonald Gasoduto de Corrib E-2704/05 

Graham Watson Suplemento quarto individual E-2705/05 

Graham Watson Direito de importação aplicável às luvas de couro E-2706/05 

Roberta Angelilli Reembolso de parte da contribuição britânica para o 
orçamento da UE 

P-2707/05 

Alfonso Andria Instituição de uma zona económica exclusiva por parte 
dos governos da Líbia e da Tunísia 

P-2708/05 

Willy Meyer Pleite Incumprimento da Directiva 93/37/CEE relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação de empreitadas 
de obras públicas 

E-2709/05 

Silvana Koch-Mehrin Processo de tomada de decisão sobre as competências da 
Comissão 

E-2710/05 

Konstantinos Hatzidakis Protecção de locais de culto cristão E-2711/05 

Caroline Lucas Organização Mundial do Comércio e bem-estar dos 
animais 

E-2712/05 

Eluned Morgan O povo Hmong do Laos E-2713/05 

Eluned Morgan Direitos aduaneiros sobre o aço E-2714/05 

Eluned Morgan Transposição e coimas E-2715/05 

Eluned Morgan Transposição da Directiva Electricidade (2003/54/CE) E-2716/05 

Eluned Morgan Transposição da Directiva que completa o estatuto da 
sociedade europeia (2001/86/CE) 

E-2717/05 

Eluned Morgan Transposição da Directiva relativa ao comércio de 
licenças de emissão de gases com efeito de estufa 
(2003/87/CE) 

E-2718/05 
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Proinsias De Rossa Extensão voluntária da Directiva Seveso II a actividades 
excluídas 

E-2719/05 

Proinsias De Rossa Cumprimento da Directiva relativa às fórmulas para 
lactentes 

E-2720/05 

Proinsias De Rossa Passe europeu para os idosos E-2721/05 

Marco Rizzo e outros Ustica E-2722/05 

Marco Rizzo e outros Ustica E-2723/05 

Alfonso Andria Criação de uma zona económica exclusiva pelos governos 
da Líbia e da Tunísia 

E-2724/05 

Jan Mulder Comercialização de carne de suíno em caso de vacinação 
de urgência devido a um surto de febre aftosa 

E-2725/05 

Iratxe García Pérez Problemas de calendário na reforma da OCM do açúcar P-2726/05 

Jörg Leichtfried Transporte de animais na União Europeia P-2727/05 

Konrad Szymański Posição da Comissão sobre a data do reconhecimento dos 
diplomas de dentista obtidos na Polónia 

P-2728/05 

Iratxe García Pérez Graves riscos de êxodo rural em Castela e Leão 
provocado pela reforma do açúcar 

E-2729/05 

Jan Březina Tradução dos documentos da Comissão E-2730/05 

Manfred Weber Turismo para abastecimento de combustível: 
abastecimento de combustível a preço reduzido nas 
regiões fronteiriças e sua compatibilidade com a 
legislação da UE 

E-2731/05 

Albert Deß Actividades no âmbito da política de desenvolvimento da 
UE: projectos financiados pela UE no Togo, envolvendo 
recurso a animais de trabalho 

E-2732/05 

Jörg Leichtfried Incentivos comunitários à exportação para transporte de 
animais vivos - 77 milhões de euros para restituições à 
exportação de bovinos vivos no orçamento comunitário de 
2005 

E-2733/05 

Luciana Sbarbati Adopções na Roménia E-2734/05 

Kathalijne Buitenweg Gansos depenados vivos na Hungria P-2735/05 

Dimitrios Papadimoulis Financiamento de um corpo de guardas rurais pela UE E-2736/05 

Dimitrios Papadimoulis Taxas de juros elevadas para efeitos de empréstimo na 
Grécia 

E-2737/05 
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Dimitrios Papadimoulis Proposta relativa a um mecanismo de redução progressiva 
do imposto especial sobre o consumo de combustíveis 

E-2738/05 

Georgios Karatzaferis Informações contraditórias e má gestão das obras 
realizadas a título do Fundo de Coesão na Grécia 

E-2739/05 

Georgios Karatzaferis Financiamento da ENISA pelo Governo grego E-2740/05 

Vittorio Agnoletto Colômbia, massacre de San José de Apartado e 
impunidade 

P-2741/05 

Ashley Mote Fundos atribuídos a favor da radiodifusão P-2742/05 

Duarte Freitas Ajudas aos pescadores face às subidas dos preços do 
petróleo 

P-2743/05 

Ashley Mote Sinalização ferroviária E-2744/05 

Ashley Mote Esclerose múltipla E-2745/05 

Jean-Claude Martinez Incorporação de substâncias convencionais em produtos 
biológicos 

E-2746/05 

Mario Borghezio Harmonização da legislação antiterrorismo E-2747/05 

Pedro Guerreiro Quadro Financeiro para 2007-2013 e proposta negocial da 
Presidência luxemburguesa 

E-2748/05 

Ilda Figueiredo Deslocalização de unidade fabril de multinacional E-2749/05 

Ilda Figueiredo Carros abandonados, um problema ambiental E-2750/05 

Ilda Figueiredo Despedimento colectivo em multinacional E-2751/05 

Charles Tannock Liberdade religiosa na Indonésia E-2752/05 

Charles Tannock Contribuição do Reino Unido para o orçamento da 
Agência Espacial Europeia 

E-2753/05 

Simon Coveney A Directiva 2004/28/CE da Comissão Europeia e os 
medicamentos destinados às abelhas 

E-2754/05 

Simon Coveney As actividades de circo e de feira e a harmonização de 
determinadas disposições em matéria social no domínio 
dos transportes rodoviários 

E-2755/05 

Othmar Karas e outros Danos  potenciais para o ambiente e a saúde decorrentes 
de um projecto de exploração de uma mina de linhite 

E-2756/05 

Mario Borghezio Intervenção da UE nas actividades do antigo imã de 
Carmagnola em prol do terrorismo 

E-2757/05 
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Mario Borghezio Intervenção da UE nas actividades do antigo imã de 
Carmagnola em prol do terrorismo 

E-2758/05 

Mario Mantovani Adopções de crianças por casais do mesmo sexo E-2759/05 

Roberta Angelilli Possibilidade de financiamento de uma formação 
avançada de Master 

E-2760/05 

Roberta Angelilli Aumento injustificado do preço do gasóleo no sector dos 
transportes rodoviários 

E-2761/05 

Roberta Angelilli Práticas desleais em virtude do custo da mão-de-obra na 
China 

E-2762/05 

Roberta Angelilli Introdução e valorização da marca territorial E-2763/05 

Roberta Angelilli Rotulagem obrigatória das mercadorias provenientes de 
países terceiros 

E-2764/05 

Roberta Angelilli Horário de trabalho: incumprimento das regras em matéria 
de protecção dos trabalhadores 

E-2765/05 

Bart Staes Problemas de aprendizagem das crianças em idade escolar 
residentes perto de aeroportos 

E-2766/05 

Holger Krahmer Directiva 2004/12/CE que altera a Directiva 94/62/CE 
relativa a embalagens e resíduos de embalagens 

P-2767/05 

Marie-Noëlle Lienemann Prémio para os veículos antigos e poluidores P-2768/05 

Tobias Pflüger O projecto "Desenvolvimento Social Integrado e 
Sustentável" (PRODESIS) na Selva Lacandona 
(referência ALA/B7-310/2003/5756) 

P-2769/05 

Caroline Lucas Procedimento utilizado para calcular a capacidade de 
carga máxima dos navios que exportam animais vivos 

P-2770/05 

Holger Krahmer Publicidade a medicamentos sujeitos a receita médica E-2771/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Impacto do esgotamento das reservas de petróleo na 
agricultura 

E-2772/05 

Ashley Mote Comité de Peritos Fiscais E-2773/05 

Roberta Angelilli Relações de parceria entre a China e a União Europeia E-2774/05 

Bart Staes Situação dos direitos humanos em Zumsoi E-2775/05 

Bart Staes Situação dos Direitos do Homem em Zumsoi E-2776/05 

Katerina Batzeli Medidas a adoptar contra as flutuações das tarifas das 
chamadas telefónicas internacionais 

P-2777/05 
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Catherine Stihler Sétimo programa-quadro de actividades em matéria de 
investigação 

P-2778/05 

Kathy Sinnott Protecção e apoio ao aleitamento materno na Europa P-2779/05 

Glenys Kinnock Mecanismo de revisão no domínio do desenvolvimento P-2780/05 

Matteo Salvini Dados relativos aos programas Erasmus, Sócrates, 
Leonardo e Comenius 

P-2781/05 

Rosa Miguélez Ramos Graves prejuízos para os produtores de sementes de trigo 
duro em Espanha 

E-2782/05 

Rosa Miguélez Ramos Graves prejuízos para os produtores de sementes de trigo 
duro em Espanha 

E-2783/05 

Zuzana Roithová Calçado de qualidade para crianças E-2784/05 

Mogens Camre Utilização de biocombustíveis E-2785/05 

Daniel Caspary Tarifas de roaming - Violação das regras de concorrência 
e concertação entre fornecedores de serviços na Europa? 

E-2786/05 

Daniel Caspary Quotas comerciais com a China E-2787/05 

Markus Pieper Subvenções à deslocalização de empresas E-2788/05 

Georgios Papastamkos Organização comum de mercado (OCM) do açúcar E-2789/05 

Georgios Papastamkos Transportes marítimos E-2790/05 

Katerina Batzeli Repercussões económicas das condições climáticas E-2791/05 

Antonios Trakatellis e Georgios 
Papastamkos 

Segurança nuclear e protecção da saúde pública na Antiga 
República Jugoslava da Macedónia (ARJM): construção 
de instalações de eliminação de resíduos nucleares e 
enterramento desprovido de controlo 

E-2792/05 

Antonios Trakatellis e Georgios 
Papastamkos 

Segurança nuclear e protecção da saúde pública na Antiga 
República Jugoslava da Macedónia (ARJM): construção 
de instalações de eliminação de resíduos nucleares e 
enterramento desprovido de controlo 

E-2793/05 

Georgios Karatzaferis Aumento excessivo do custo do cadastro nacional na 
Grécia 

E-2794/05 

Georgios Karatzaferis Financiamento de instalações de enterramento de resíduos 
na Ática pelo Fundo de Coesão e decisão de não 
integração dos projectos de financiamento no Fundo de 
Coesão 

E-2795/05 
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Georgios Karatzaferis Dificuldades suscitadas por cerca de metade dos projectos 
do Fundo de Coesão na Grécia 

E-2796/05 

Mary McDonald Direitos humanos na Roménia E-2797/05 

Mary McDonald Direitos humanos na Roménia E-2798/05 

Cecilia Malmström Detenção ilegal de 400 jovens cubanos inocentes E-2799/05 

Véronique De Keyser Liberdade sindical na Ryanair E-2800/05 

Roberta Angelilli Eventuais investimentos no mercado chinês E-2801/05 

Luca Romagnoli Projecto ETOUR - "Capri Scooter Sharing" - Município 
de Capri 

E-2802/05 

Erik Meijer Aumento do comércio de falsos diplomas universitários 
obtidos sem a conclusão de um curso e desenvolvimento 
de iniciativas para pôr termo a esta prática 

E-2803/05 

Eija-Riitta Korhola Impacto dos requisitos técnicos previstos na Directiva 
(2004/23/CE) "Tecidos humanos" nos tratamentos de 
fertilização in vitro (FIV) 

E-2804/05 

Eva Lichtenberger "Bicicletas-taxi", potência das bicicletas motorizadas e 
Directiva 2002/24/CE 

P-2805/05 

Dimitrios Papadimoulis Proposta de decisão-quadro do Conselho sobre a 
conservação dos dados em redes de comunicações 
públicas (8958/04) 

P-2806/05 

Avril Doyle Política relativa às espécies não nativas invasoras P-2807/05 

Paulo Casaca Financiamento comunitário a propaganda de acções 
suicidas do canal de televisão Al-Manar 

P-2808/05 

Christopher Heaton-Harris Tribunal Penal Internacional P-2809/05 

Philip Claeys Alegado financiamento pela Comissão de um centro para 
jovens frequentado pelos bombistas de Londres 

P-2810/05 

Pedro Guerreiro Acordo UE-China sobre o têxtil e vestuário, de 10 de 
Junho de 2005 - "Memorando de Entendimento" 

P-2811/05 

Miroslav Mikolášik Utilização de células estaminais embrionárias e de células 
microorgânicas na investigação a nível europeu 

P-2812/05 

Ville Itälä Alteração das taxas de utilização das rotas marítimas na 
Finlândia 

P-2813/05 

Hynek Fajmon Criação da Agência Europeia de Defesa E-2814/05 

Daniel Caspary Comité de Fiscalização do OLAF E-2815/05 
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Daniel Caspary Comité de Fiscalização do OLAF E-2816/05 

Georgios Karatzaferis Gestão do Terceiro QCA na Grécia E-2817/05 

Kyriacos Triantaphyllides Omissões na página da Internet da Presidência britânica E-2818/05 

Dimitrios Papadimoulis Ponte de Plaka E-2819/05 

Vittorio Agnoletto Direito à privacidade e abusos em relação aos utentes 
Internet da "Investici" 

E-2820/05 

Paul van Buitenen Competências da Comissão e da União Europeia em caso 
de investigação inadequada de redes de pedofilia num 
Estado-Membro 

E-2821/05 

Paulo Casaca Financiamento, por parte de empresas privadas, da 
propaganda a acções suicidas no canal de televisão Al-
Manar 

E-2822/05 

Heide Rühle Directiva 2003/4/CE - directivas relativas às informações 
sobre ambiente 

E-2823/05 

Herbert Bösch ISPA para a Bulgária E-2824/05 

Werner Langen Ponto da situação do caso MasterCard E-2825/05 

Glenys Kinnock Libéria E-2826/05 

Glenys Kinnock A União Africana em Darfur E-2827/05 

Glenys Kinnock Situação humanitária em Darfur E-2828/05 

Glenys Kinnock Darfur e a aplicação das resoluções do Conselho de 
Segurança da ONU 

E-2829/05 

Nigel Farage Acordos de parceria no domínio da pesca E-2830/05 

Nigel Farage Acordos de parceria no domínio da pesca E-2831/05 

Geoffrey Van Orden Regulamento (CE) nº 785/2004 e a interdição de voo de 
uma aeronave histórica 

E-2832/05 

Geoffrey Van Orden Norte de Chipre E-2833/05 

Christopher Heaton-Harris Viagens financiadas pela Comissão para participação em 
conferências 

E-2834/05 

Avril Doyle Danos causados na Irlanda em árvores abrangidas pelo 
programa de povoamento florestal da UE 

E-2835/05 

Toine Manders Situação na Alemanha no que diz respeito aos depósitos 
de embalagens de bebidas sem álcool 

E-2836/05 
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Cristiana Muscardini Infecções e alergias provocadas por tatuagens ou 
perfurações ("piercings") 

E-2837/05 

Umberto Pirilli Não respeito das limitações impostas às importações de 
produtos têxteis provenientes da China 

E-2838/05 

Umberto Pirilli Plano de reestruturação da Alitalia; Declaração de Philip 
Lowe, Director-Geral da Concorrência 

E-2839/05 

Pedro Guerreiro Aproveitamento hidroeléctrico no Baixo Sabor E-2840/05 

Pedro Guerreiro Seca em Portugal E-2841/05 

Pedro Guerreiro Recursos próprios e a negociação do próximo quadro 
financeiro para 2007-2013 

E-2842/05 

Pedro Guerreiro A iniciativa comunitária Interreg IIIB e o próximo quadro 
financeiro 

E-2843/05 

Jonas Sjöstedt A dominância americana sobre os "root servers" 
(servidores de nomes de domínio) 

E-2844/05 

Antolín Sánchez Presedo Fome iminente no Níger E-2845/05 

Antolín Sánchez Presedo Fome iminente no Níger E-2846/05 

Willy Meyer Pleite Incumprimento das Directivas 79/409/CEE modificada e 
92/43/CEE 

E-2847/05 

Herbert Bösch "Efeito de Roterdão" E-2848/05 

Manolis Mavrommatis Financiamento dos fóruns regionais nos países da Europa 
do Sudeste 

E-2849/05 

Dimitrios Papadimoulis Nominalização das acções das empresas de meios de 
comunicação social 

E-2850/05 

Kyriacos Triantaphyllides Tortura de pessoas detidas na Turquia E-2851/05 

Georgios Papastamkos Limites da interpretação do conceito de abuso de posição 
dominante 

E-2852/05 

Lena Ek Respeito da independência judicial E-2853/05 

Lena Ek, Anne Jensen e Andres 
Tarand 

Financiamento de projectos de sensibilização no domínio 
do ambiente 

E-2854/05 

Eija-Riitta Korhola Ajuda humanitária de emergência à Birmânia E-2855/05 

Eija-Riitta Korhola Violações dos direitos humanos na Birmânia e presidência 
da ASEAN 

E-2856/05 
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Eija-Riitta Korhola Violações dos direitos humanos na Birmânia e presidência 
da ASEAN 

E-2857/05 

Kathy Sinnott Shell E&P Ireland E-2858/05 

Vittorio Agnoletto Detenção do cidadão turco, Mehmet Tarhan, e direito à 
objecção de consciência na Turquia 

E-2859/05 

Vittorio Agnoletto Detenção do cidadão turco, Mehmet Tarhan, e direito à 
objecção de consciência na Turquia 

E-2860/05 

Koenraad Dillen Os direitos das mulheres no Uganda E-2861/05 

Koenraad Dillen Financiamento das eleições no Congo por parte da UE E-2862/05 

Paul van Buitenen Denunciantes de irregularidades da UE E-2863/05 

Paul van Buitenen Denúncia de irregularidades no Serviço das Publicações E-2864/05 

Paul van Buitenen Recusa de acesso a um relatório de exame médico 
enigmático e desfavorável 

E-2865/05 

Paul van Buitenen Grandes diferenças a nível do tratamento dado pela 
Comissão aos seus funcionários 

E-2866/05 

Erik Meijer Proibição constitucional de ensinar nas línguas das 
maiorias regionais como argumento utilizado para proibir 
um sindicato de professores na Turquia, país candidato à 
adesão 

E-2867/05 

Erik Meijer Tentativas para proibir o sindicato turco de professores 
Eğitim-Sen pela via judicial, por este reconhecer o direito 
ao ensino na língua materna 

E-2868/05 

Erik Meijer Detenção, intimidação e punições repetidas de objectores 
de consciência ao serviço militar na Turquia e correcção 
de práticas inaceitáveis 

E-2869/05 

Luís Queiró Organização Mujahedin-e Khalq (MEK ou MKO) E-2870/05 

Luís Queiró Turismo e perspectivas financeiras E-2871/05 

Giorgos Dimitrakopoulos Nominalização das acções das empresas dos meios de 
comunicação social 

P-2872/05 

Anne Jensen Acordo sobre os trabalhadores móveis P-2873/05 

Kartika Liotard Eventuais medidas a tomar na sequência de uma nova 
investigação sobre os efeitos cancerígenos do aspartame 
(adoçante artificial) 

P-2874/05 
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Frederika Brepoels Entrada em funcionamento da linha ferroviária do Reno 
(IJzeren Rijn) 

P-2875/05 

Marianne Thyssen Serviços de interesse geral / serviços universais P-2876/05 

Pervenche Berès Funcionamento do serviço de Ajuda Humanitária da 
Comissão Europeia (ECHO) 

P-2877/05 

Karin Jöns Segurança nas praias na União Europeia E-2878/05 

Daniel Caspary Acordos de cooperação científica e tecnológica, 
programas de investigação e desenvolvimento 

E-2879/05 

Hiltrud Breyer Crimes de honra na Europa E-2880/05 

Hiltrud Breyer Casamentos forçados na UE E-2881/05 

Hiltrud Breyer Violência contra mulheres migrantes na UE E-2882/05 

Hiltrud Breyer Mutilação genital feminina na Europa E-2883/05 

Mary McDonald Carta europeia das pessoas com autismo E-2884/05 

Mary McDonald Carta europeia das pessoas com autismo E-2885/05 

Mary McDonald Autismo E-2886/05 

Eija-Riitta Korhola Luta contra as espécies alienígenas invasoras E-2887/05 

Eija-Riitta Korhola Melhoria do estado do Mar Báltico E-2888/05 

Paul van Buitenen Legalidade e lealdade das informações fornecidas pelos 
serviços da Comissão no âmbito do procedimento de 
petição do Parlamento Europeu 

E-2889/05 

Paul van Buitenen Recusa de acesso de um funcionário ao seu "dossier" 
médico 

E-2890/05 

Lilli Gruber Tratamento dos investigadores bolseiros nos termos da 
antiga lei 285/77 em Itália 

E-2891/05 

Koenraad Dillen Extradição de Charles Taylor para a Serra Leoa pela 
Nigéria 

E-2892/05 

Koenraad Dillen Violações dos direitos humanos no norte de Kivu E-2893/05 

Kartika Liotard Informação tardia da Comissão pelas autoridades 
americanas sobre a aprovação da variante de milho 
geneticamente modificado Bt10 

E-2894/05 

Edite Estrela Cooperação com Honduras E-2895/05 

Hiltrud Breyer Violação da legislação da UE relativa aos produtos 
biocidas (agentes preservadores da madeira) 

E-2896/05 
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Werner Langen Associação "Kürd-Der" (Associação para a Cultura, a 
Democracia e a Solidariedade Curdas) 

E-2897/05 

Werner Langen Associação "Kürd-Der" (Associação para a Cultura, a 
Democracia e a Solidariedade Curdas) 

E-2898/05 

Dimitrios Papadimoulis Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos E-2899/05 

Nikolaos Sifunakis e outros Degradação na Grécia das regiões incluídas na rede 
Natura 2000 

E-2900/05 

Maria Martens Consulta pública sobre terapêuticas avançadas E-2901/05 

Maria Martens Sétimo Programa-Quadro E-2902/05 

Alyn Smith Promoção da electricidade produzida a partir de fontes de 
energia renováveis 

E-2903/05 

Alyn Smith Energia solar fotovoltaica E-2904/05 

Alyn Smith Financiamento da Rede Transeuropeia (Energia) E-2905/05 

Satu Hassi Parcerias registadas - reconhecimento mútuo E-2906/05 

Sharon Bowles Ensaios de cosméticos em animais E-2907/05 

Dorette Corbey Venda da empresa Vitkovice Steel E-2908/05 

Stephen Hughes Inquérito da Comissão sobre burocracia E-2909/05 

Paul van Buitenen Edifício Bech no Luxemburgo E-2910/05 

Frédérique Ries Localização das pessoas que efectuam chamadas para o 
número europeu de emergência 112 

E-2911/05 

Frédérique Ries Queixas não instruídas relativas à criação incompleta do 
número de telefone de emergência 112 

E-2912/05 

Luciana Sbarbati Portabilidade do número e defesa do consumidor E-2913/05 

Marco Pannella e Emma Bonino Equidade e eficácia das políticas linguísticas e situação do 
multilinguismo nos sistemas de ensino europeus 

E-2914/05 

Marco Pannella e Emma Bonino Equidade e eficácia das políticas linguísticas, situação do 
multilinguismo nos sistemas de ensino e vitalidade das 
línguas na Europa 

E-2915/05 

Marco Pannella e Emma Bonino Ensino das línguas em Itália - violação da livre 
concorrência 

E-2916/05 

Frederika Brepoels Auxílios à formação na Valónia: discriminação com base 
na nacionalidade 

E-2917/05 
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Frederika Brepoels Competências do Tribunal de Justiça E-2918/05 

Frederika Brepoels Investigação à ABX E-2919/05 

Frederika Brepoels Código de conduta da UE em matéria de comércio de 
armas 

E-2920/05 

Frederika Brepoels Fornecimento de armas ao Congo E-2921/05 

Saïd El Khadraoui Seguimento da segurança da aviação na UE E-2922/05 

Erik Meijer Diferenças entre os objectivos políticos europeus e 
americanos em matéria de monopólios, cartéis e 
concorrência e consequências para os consumidores, os 
trabalhadores e o ambiente 

E-2923/05 

Erik Meijer Medidas contra atrasos em consequência da falta de 
coordenação na construção e preparação da exploração de 
linhas de alta velocidade transfronteiriças 

E-2924/05 

Witold Tomczak Discriminação dos novos Estados-Membros em matéria 
de pagamentos directos 

P-2925/05 

Raül Romeva i Rueda Regulamentação europeia de controlo das comunicações E-2926/05 

Raül Romeva i Rueda Regulamentação europeia de controlo das comunicações E-2927/05 

Raül Romeva i Rueda Porto Industrial de Granadilla (Santa Cruz de Tenerife) E-2928/05 

Catherine Stihler O 7º Programa-quadro e a criação de um Centro Europeu 
de Investigação 

E-2929/05 

Catherine Stihler O sétimo programa-quadro e a investigação marinha E-2930/05 

Catherine Stihler Violações dos direitos humanos na China E-2931/05 

Chris Davies Esclerose múltipla E-2932/05 

Erik Meijer Rejeição nos Países Baixos de uma professora de Alemão 
polaca qualificada devido à obrigação de recrutar 
candidatos para o mesmo lugar noutros Estados-Membros 

E-2933/05 

Erik Meijer Possibilidades de os Estados-Membros ou as autoridades 
locais e regionais recusarem no seu território os "Sport 
Utility Vehicles" (SUV) 

E-2934/05 

Sérgio Marques Estado de implementação da ajuda à Venezuela P-2935/05 

Gerard Batten Agência Europeia de Defesa E-2936/05 

Gerard Batten Agência Europeia de Defesa E-2937/05 

Gerard Batten Agência Europeia de Defesa E-2938/05 
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Gerard Batten Agência Europeia de Defesa E-2939/05 

Cristiana Muscardini Oportunidades económicas do Mediterrâneo alargado E-2940/05 

Toine Manders Trabalhadores por conta própria transfronteiriços e lei 
BPM 

E-2941/05 

Sepp Kusstatscher Violação da Directiva 96/61/CE relativa à prevenção e 
controlo integrados da poluição  - "Livarna Gorica" 

P-2942/05 

Giorgos Dimitrakopoulos Questão de ordem processual respeitante à lei relativa à 
nominalização das acções das empresas ligadas aos meios 
de comunicação social 

E-2943/05 

Alyn Smith Preços elevados dos combustíveis nas ilhas setentrionais e 
ocidentais da Escócia 

E-2944/05 

Alyn Smith Derrogações das normas comunitárias em matéria de 
tributação uniforme 

E-2945/05 

Alyn Smith Subida dos preços dos combustíveis - reembolso por 
utilização essencial 

E-2946/05 

Gay Mitchell Perseguição de cristãos na China E-2947/05 

Roberta Angelilli Aumento injustificado do preço do gasóleo para o sector 
da pesca 

E-2948/05 

Roberta Angelilli Bairro "Scalo di Settebagni" em Roma: financiamentos 
para a instalação de barreiras de protecção acústica 

E-2949/05 

Renato Brunetta Informação tempestiva, correcta e exaustiva dos 
passageiros nos aeroportos 

P-2950/05 

Emma Bonino Direitos humanos na Tunísia - o caso Mohammed Abbou P-2951/05 

Daniel Caspary Armas Soft Air E-2952/05 

Konstantinos Hatzidakis Publicidade de alimentos perigosos para as crianças E-2953/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Degradação ecológica do rio Jordão E-2954/05 

Dimitrios Papadimoulis Contorno de Ágios Konstantinos e de Kamena Vourla no 
eixo rodoviário  Patras-Atenas-Salónica-Evzony (PATHE) 

E-2955/05 

Dimitrios Papadimoulis Presença de amianto nos "wagons-lits" dos Serviços de 
Caminhos-de-Ferro da Grécia 

E-2956/05 

Dimitrios Papadimoulis Mapas de carácter irredentista em manuais escolares na 
ARJM 

E-2957/05 

Dimitrios Papadimoulis Aplicação da regra "n+2" aos projectos do 3º Quadro 
Comunitário de Apoio (QCA) 

E-2958/05 
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Dimitrios Papadimoulis Prazo para a diminuição do défice público na Grécia e em 
Portugal 

E-2959/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Medicamentos para doentes cancerosos na Bulgária E-2960/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Alimentação e assistência médica nos orfanatos e escolas 
especiais estatais na Bulgária 

E-2961/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Condições sociais para pessoas com problemas de saúde 
mental na Bulgária 

E-2962/05 

Sajjad Karim Investigação antidumping efectuada pela Comissão 
Europeia relativamente às importações de determinados 
tipos de sacos de plástico provenientes da China, Malásia 
e Tailândia 

E-2963/05 

Alyn Smith Antenas de telefonia móvel em zonas edificadas E-2964/05 

Roberta Angelilli Reembolso da contribuição britânica para o orçamento da 
UE 

E-2965/05 

Marco Pannella Enforcamento de dois homossexuais no Irão E-2966/05 

Witold Tomczak Assassínio de cidadão brasileiro em Londres E-2967/05 

Proinsias De Rossa Execuções no Irão P-2968/05 

Josu Ortuondo Larrea Inspecção de navios atuneiros do País Basco por navios-
patrulha franceses 

P-2969/05 

Syed Kamall FEDER P-2970/05 

Alain Lipietz Colômbia - novos obstáculos à cooperação internacional E-2971/05 

Alain Lipietz Colômbia - novos obstáculos à cooperação internacional E-2972/05 

Gay Mitchell Patentes de software E-2973/05 

Jo Leinen Aumento dramático das importações de cerâmica da 
China 

E-2974/05 

Giusto Catania Auxílios concedidos pelo Estado italiano e pela região da 
Campânia ao contrato de programa apresentado pela 
Agrifuturo s.c.a.r.l. 

E-2975/05 

Hiltrud Breyer Teor em dioxinas e em PCB sob a forma de dioxinas 
presentes na cadeia alimentar, com referência às perguntas 
E-1895/05 e E-1086/05 (respostas da Comissão de 
1.7.2005 e 4.5.2005) 

E-2976/05 

Proinsias De Rossa Biomassa E-2977/05 

Proinsias De Rossa Queixa em matéria de ambiente SG (2005) A/1456 E-2978/05 
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Autor Objecto N° 

Proinsias De Rossa Discriminação contra passageiros com mobilidade 
reduzida no transporte aéreo 

E-2979/05 

Proinsias De Rossa Cumprimento da Directiva relativa a determinados 
aspectos da organização do tempo de trabalho 

E-2980/05 

Proinsias De Rossa Direitos de passagem E-2981/05 

Proinsias De Rossa Directrizes sobre o financiamento de aeroportos regionais E-2982/05 

Proinsias De Rossa Condições de trabalho dos marítimos E-2983/05 

Proinsias De Rossa Redução da dívida E-2984/05 

Proinsias De Rossa Garantias do Estado irlandês aos empréstimos contraídos 
pela CIE 

E-2985/05 

Proinsias De Rossa Controlo do comércio internacional de armamento E-2986/05 

Proinsias De Rossa Abate de animais E-2987/05 

Proinsias De Rossa Atordoamento dos animais antes do abate E-2988/05 

Proinsias De Rossa Recusa de pagamento de restituições à exportação por 
infracções à Directiva relativa à protecção dos animais 
durante o transporte 

E-2989/05 

Proinsias De Rossa Condições em que o gado da UE é transportado e abatido 
em países terceiros 

E-2990/05 

Proinsias De Rossa Discriminação contra a comunidade gay e lésbica na 
Turquia 

E-2991/05 

Proinsias De Rossa Apoio da UE a programas terapêuticos contra a 
toxicodependência 

E-2992/05 

Proinsias De Rossa Serração em Standish, Co.Offaly, Irlanda E-2993/05 

Proinsias De Rossa Encargos pela entrega de resíduos abrangidos pela 
Directiva REEE 

E-2994/05 

Proinsias De Rossa Pequim+10 E-2995/05 

Proinsias De Rossa Convenção de Aarhus E-2996/05 

David Hammerstein Mintz Ampliação do porto de Arinaga e da central de gás 
(Canárias) 

P-2997/05 

David Hammerstein Mintz Ligação entre a barragem de La Fuetesana e o canal alto 
do Taibilla 

E-2998/05 

David Hammerstein Mintz Furos de captação de água na província de Jaén E-2999/05 

Geoffrey Van Orden Revisão da lei sobre direitos de autor E-3000/05 
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Autor Objecto N° 

Mary McDonald Subvenções e financiamentos destinados aos fabricantes 
de móveis da Lituânia 

E-3001/05 

Proinsias De Rossa Transposição da Directiva que estabelece a participação 
do público na elaboração de certos planos e programas 
relativos ao ambiente 

E-3002/05 

Proinsias De Rossa Proposta de construção de um estabelecimento prisional 
no norte do "county" de Dublim 

E-3003/05 

Proinsias De Rossa Auto-estrada de Tara E-3004/05 

Proinsias De Rossa Atentados bombistas de Dublim e Monaghan em 1974 E-3005/05 

Proinsias De Rossa Protecção de aquíferos E-3006/05 

Proinsias De Rossa Serviço público de radiodifusão E-3007/05 

Proinsias De Rossa Plano de redução da poluição atmosférica em Dublim E-3008/05 

Proinsias De Rossa Queixa relativa à construção de um segundo terminal no 
aeroporto de Dublim 

E-3009/05 

Proinsias De Rossa Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e educação E-3010/05 

Proinsias De Rossa Proposta de directiva relativa ao acesso à justiça no 
domínio do ambiente 

E-3011/05 

Proinsias De Rossa Transposição da Directiva relativa ao acesso do público às 
informações sobre ambiente 

E-3012/05 

Proinsias De Rossa Transporte e abate de equídeos E-3013/05 

Proinsias De Rossa Inspectores e inspecções do trabalho E-3014/05 

Proinsias De Rossa Instituto Europeu de Patentes e patentes de software E-3015/05 

Proinsias De Rossa Etiquetagem dos artigos de vestuário importados para a 
UE 

E-3016/05 

Proinsias De Rossa Contratos de serviço público no sector do transporte de 
passageiros 

E-3017/05 

Proinsias De Rossa Programa plurianual para as empresas do Fundo Europeu 
de Investimento 

E-3018/05 

Proinsias De Rossa Instalações de reprocessamento nuclear de Sellafield E-3019/05 

Sharon Bowles Impacto do euro no comércio P-3020/05 

Sharon Bowles Impacto do euro no comércio E-3021/05 
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Autor Objecto N° 

Ria Oomen-Ruijten Eventual introdução de uma agulha de injecção intratecal 
à prova de falhas em combinação com uma agulha de 
injecção baseada no conceito da conexão Luer 

P-3022/05 

Proinsias De Rossa Proposta de directiva relativa ao acesso à justiça no 
domínio do ambiente 

E-3023/05 

Proinsias De Rossa Atentados perpetrados em 1974 em Dublim e Monaghan E-3024/05 

Proinsias De Rossa Controlo do comércio internacional de armas E-3025/05 

Proinsias De Rossa Segurança rodoviária e protecção dos peões E-3026/05 
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B6-0247/05)    6 Julho 2005 
 
 
20 perguntas (nos termos do artigo 109° do Regimento) 
 
 
Autor Objecto Nº 
 
 
PERGUNTAS AO CONSELHO  
 
 
Dimitrios 
PAPADIMOULIS 

 
Os mármores do Parténon 

 
H-0447/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Tortura por delegação 

 
H-0449/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Aplicação dos instrumentos de luta contra o terrorismo do 
terceiro pilar 

 
H-0452/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Sentença pronunciada na Turquia sobre o sindicato Egitim 
Sen 

 
H-0454/05  

 
Chris DAVIES 

 
Chipre 

 
H-0458/05  

 
Simon COVENEY 

 
Birmânia - direitos humanos e população civil de etnia Shan 

 
H-0460/05  

 
Claude MORAES 

 
Protecção das minorias na UE 

 
H-0465/05  

 
Robert EVANS 

 
Comissões bancárias 

 
H-0467/05  

 
Paulo CASACA 

 
Disseminação de apelos à violência no Líbano por meios de 
telecomunicação públicos europeus 

 
H-0470/05  

 
Charles TANNOCK 

 
Emissão da estação de televisão al-Manar e violação 
persistente das directivas comunitárias 

 
H-0554/05  

 
Frédérique RIES 

 
Estação televisiva al Manar 

 
H-0561/05  

 
James ALLISTER 

 
Serviço de Acção Externa 

 
H-0473/05  

 
Willy MEYER PLEITE 

 
Cumprimento das obrigações internacionais respeitantes a 
actos terroristas 

 
H-0478/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Equipa conjunta de investigação 

 
H-0482/05  

 
David MARTIN 

 
Resultados do G8 para as Instituições da UE 

 
H-0484/05  
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Autor Objecto Nº 
 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Directiva sobre a organização do tempo de trabalho 

 
H-0492/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Eutanásia 

 
H-0495/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Situação no Togo 

 
H-0496/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Participação de Chipre e de Malta nos processos da Política 
Europeia de Segurança e  Defesa 

 
H-0498/05  

 
Jacek PROTASIEWICZ 

 
Direitos humanos em Cuba 

 
H-0499/05  
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS 

JULHO 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 
 

 
42 

 
20 

 
20 

 
10 

 
2 

 
 

 
 

 
ALEXANDER 

 
Comissão 
 

 
73 

 
 

 
73 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
O período de perguntas foi retirado da 
ordem do dia. Respostas por escrito para 
todas as perguntas 
 

 
Total 

 
115 

 
20 

 
93 

 
10 

 
2 
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1 
 

 
No. 

 
No. PE 

 
Autor 

 
Objecto 

 
Apresent. 

 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
17/2005 

 
359.919 

 
Maciej Marian GIERTYCH e  
Sylwester CHRUSZCZ 

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

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
40 

 
18/2005 

 
357.263 

 
Michael CRAMER, Bronisław 
GEREMEK, Bogusław 
LIBERADZKI, Erik MEIJER e  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 

 
79 

 
19/2005 

 
357.264 

 
Frank VANHECKE, Philip CLAEYS 
e 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 

 
21 

 
20/2005 

 
357.515 

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

 
Restituições à exportação para bovinos vivos 
destinados a países terceiros 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
374 

 
 
 

                                                      
1  Situação em  07.07.2005 
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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 e Struan 
STEVENSON 
 

 
Escolha de uma sede única para o Parlamento Europeu 

 
20.04.2005 

 
20.07.2005 

 
169 

 
22/2005 
 

 
358.386 

 
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, 
Pierre SCHAPIRA e Patrick 
GAUBERT 
 

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

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
52 

 
23/2005 
 

 
358.387 

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

 
A organização de sindicatos dos professores 
licenciados nos Estados Unidos 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
13 

 
24/2005 

 
358.588 

 
Woijciech ROSZKOWSKI 

 
As tentativas para reabilitar Estaline 
 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
76 
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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 

 
4 

 
26/2005 

 
359.000 

 
Andres MÖLZER 

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

 
09.05.2005 

 
09.08.2005 

 
8 

 
27/2005 

 
359.041 

 
Frank VANHECKE, Philip CLAEYS 
e Koenraad DILLEN 
 

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

 
11.05.2005 

 
11.09.2005 

 
7 

 
28/2005 

 
359.042 

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Informaçao mais efectiva do nosso público 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 
 

 
7 

 
29/2005 
 

 
359.043 

 
Lydia SCHENARDI 

 
Luta conta o consumo de cannabis 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 

 
15 

 
30/2005 

 
359.394 

 
Antonio TAJANI 

 
Instauração de um "Dia da Liberdade" em 9 de 
Novembro 
 

 
18.05.2005 

 
18.08.2005 

 
64 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
31/2005 

 
359.395 

 
Gisela KALLENBACH, Jillian 
EVANS, Tobias PFLÜGER, Jean-Luc 
DEHAENE e Ana Mara GOMES 
 

 
Comemoração do 60ª aniversário do bombardeamento 
de Hiroshima e Nagasaki 

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
79 

 
32/2005 

 
359.596 

 
Johan Van HECKE, Maria 
MARTENS, Margrietus van den 
BERG e Luisa MORGANTINI 
 

 
A necessidade de estabelecer relaões comerciais mais 
intensas e mais equitativas com África 

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
64 

 
33/2005 

 
359.699 

 
Alyn SMITH 

 
Erradicação da pobreza 

 
31.05.2005 

 
31.08.2005 

 
33 

 
 
34/2005 

 
360.470 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
35/2005 

 
360.471 

 
Glenys KINNOCK e Catherine 
STIHLER 
 

 
Realização de progressos para a consecução dos 
objectivos de desenvolvimento do Milénio 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
49 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
36/2005 

 
360.472 

 
Glenys KINNOCK 

 
Situação de Aung San Suu Kyi e a promoção da 
democracia na Birmânia 
 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
77 

 
37/2005 

 
360.675 

 
Alessandra MUSSOLINI et Adriana 
POLI BORTONE 
 

 
Suspensão do euro 

 
16.06.2005 

 
16.09.2005 

 
5 

 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia SARTORI 

 
Introdução das notas de 1 e 2 euros 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
96 

 
 
39/2005 

 
361.247 

 
Alessandra Mussolini 

 
Allargamento da UE 
 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
3 

 
40/2005 

 
361.448 

 
Alessandra Mussolini 

 
Os recursos energéticos e as tecnologias alternativaz 
 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
8 

 
41/2005 

 
361.500 

 
Richard HOWITT, David 
HAMMERSTEIN MINTZ, Ursula 
STENZEL, Admaos ADAMOU et 
Grażyna STANISZEWSKA 

 
Doenças reumáticas 

 
05.07.2005 

 
05.10.2005 

 
200 

 

 
42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude MARTINEZ 

 
Os meios de sair da crise europeia 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
2 
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NOMEAÇÃO DE RELATORES ...............................(Competência : F = Fundo/ P = Parecer) 
 
 
 
Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

 
Papastamkos 
Georgios (PPE-DE) 
 

 
Acordo interinstitucional 
para um enquadramento 
das Agências Europeias de 
Regulação 
 

 
AFCO (F) 
 

 
13/07/2005 

 
2005/2035(ACI) 

Voggenhuber 
Johannes (Verts/ALE) 
Duff Andrew (ALDE) 
 

Período de reflexão: 
estrutura, temas e o quadro 
para uma avaliação do 
debate sobre a União 
Europeia 
 

AFCO (F) 
 

13/07/2005 2005/2146(INI) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Cidadania da União - 4º 
relatório 

AFCO (P) 
 

13/07/2005 2005/2060(INI) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Política Externa e de 
Segurança Comum PESC 
2004 
 

AFET (F) 
 

28/06/2005 2005/2134(INI) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Mobilização do 
instrumento de 
flexibilidade - Tsunami 
 

AFET (P) 
 

21/06/2005 2005/2083(ACI) 

Ouzký Miroslav 
(PPE-DE) 
 

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

AFET (P) 
 

30/03/2005 2004/0033(CNS) 

 
Berman Thijs (PSE) 
 

 
Regras mínimas de 
protecção dos frangos 
destinados à produção de 
carne 
 

 
AGRI (F) 
 

 
15/06/2005 

 
2005/0099(CNS) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

 
Gill Neena (PSE) 
 

 
Programa específico 
"Combater a violência 
(Daphne), prevenir o 
consumo de drogas e 
informar o público" (2007-
2013) 
 

 
BUDG (P) 
 

 
09/06/2005 

 
2005/0037(COD) 

Gill Neena (PSE) 
 

Programa específico 
"Justiça civil" (2007-2013) 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0040(COD) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

Desenvolvimento e 
exploração do programa 
europeu de 
radionavegação por 
satélite 
 

BUDG (P) 
 

26/10/2004 2004/0156(COD) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

Melhoria do desempenho 
ambiental do sistema de 
transporte de mercadorias 
("Marco Polo II") 
 

BUDG (P) 
 

26/10/2004 2004/0157(COD) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

Programa Comunitário 
para o Emprego e a 
Solidariedade Social - 
PROGRESS 
 

BUDG (P) 
 

26/10/2004 2004/0158(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Programa de acção 
integrado no domínio da 
educação e da formação ao 
longo da vida 
 

BUDG (P) 
 

31/01/2005 2004/0153(COD) 

 
Fjellner Christofer 
(PPE-DE) 
 

 
Postos dos contabilistas 
em agências de execução 
(modificação do 
Regulamento) 
 

 
CONT (F) 
 

 
13/06/2005 

 
2005/0903(CNS) 

Descamps Marie-
Hélène (PPE-DE) 
 

Relações económicas 
transatlânticas 

CULT (P) 
 

16/06/2005 2005/2082(INI) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

 
Lehideux Bernard 
(ALDE) 
 

 
Medidas em benefício dos 
países signatários do 
protocolo relativo ao 
açúcar 
 

 
DEVE (F) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0117(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Mercados de instrumentos 
financeiros no que diz 
respeito a certos prazos 
 

ECON (F) 
 

04/07/2005 2005/0111(COD) 

Mann Thomas (PPE-
DE) 
 

Produtos químicos: 
sistema REACH e 
Agência Europeia dos 
Produtos Químicos (alter. 
Directiva 1999/45/CE, 
Regulamento Poluentes) 
 

EMPL (P) 
 

28/07/2004 2003/0256(COD) 

Silva Peneda José 
Albino (PPE-DE) 
 

Competitividade e 
Inovação (2007-2013) 

EMPL (P) 
 

24/05/2005 2005/0050(COD) 

Blokland Johannes 
(IND/DEM) 
 

Transporte de resíduos ENVI (F) 
 

12/07/2005 2003/0139(COD) 

Doyle Avril (PPE-DE) 
 

gases fluorados com 
efeito de estufa 
 

ENVI (F) 
 

12/07/2005 2003/0189A(COD) 

Doyle Avril (PPE-DE) 
 

Emissões provenientes 
dos sistemas de 
climatização dos veículos 
a motor 
 

ENVI (F) 
 

12/07/2005 2003/0189B(COD) 

Matsakis Marios 
(ALDE) 
 

Estratégia comunitária no 
que diz respeito ao 
mercúrio 
 

ENVI (F) 
 

24/05/2005 2005/2050(INI) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Indústria extractiva: 
gestão dos resíduos 

ENVI (F) 
 

27/07/2004 2003/0107(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Programa "Juventude em 
acção" para o período 
2007-2013 
 

FEMM (P) 
 

17/03/2005 2004/0152(COD) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

 
Panayotopoulos-
Cassiotou Marie (PPE-
DE) 
 

 
Programa de apoio ao 
sector audiovisual 
europeu (MEDIA 2007) 
 

 
FEMM (P) 
 

 
20/06/2005 

 
2004/0151(COD) 

Thomsen Britta (PSE) 
 

Actividades em matéria 
de investigação, 
desenvolvimento 
tecnológico e 
demonstração (2007 a 
2013, FP7) 
 

FEMM (P) 
 

20/06/2005 2005/0043(COD) 

Manders Toine 
(ALDE) 
 

Novos aspectos da 
política dos mercados 
públicos, incluindo a dos 
mercados públicos 
electrónicos 
 

IMCO (F) 
 

04/07/2005 2005/2081(INI) 

Thyssen Marianne 
(PPE-DE) 
 

Programa de Acção 
Comunitária no domínio 
da Defesa do Consumidor 
(2007-2013) 
 

IMCO (F) 
 

04/07/2005 2005/0042B(COD
) 

 
Zappalà Stefano (PPE-
DE) 
 

 
Coordenação dos 
processos de adjudicação 
dos contratos de 
empreitada de obras 
públicas, dos contratos 
públicos de fornecimento 
e dos contratos públicos 
de serviços 
 

 
IMCO (F) 
 

 
04/07/2005 

 
2005/0100(COD) 

Coveney Simon (PPE-
DE) 
 

Regulamentação e 
concursos em matéria de 
comunicações 
electrónicas na Europa em 
2004 
 

IMCO (P) 
 

04/07/2005 2005/2052(INI) 

Newton Dunn Bill 
(ALDE) 
 

Relações económicas 
transatlânticas 

IMCO (P) 
 

11/07/2005 2005/2082(INI) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

 
Whitehead Phillip 
(PSE) 
 

 
Competitividade e 
Inovação (2007-2013) 

 
IMCO (P) 
 

 
04/07/2005 

 
2005/0050(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Pedido de defesa da 
imunidade parlamentar de 
A.Peczak 
 

JURI (F) 
 

15/06/2005 2005/2128(IMM) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Pedido de levantamento 
da imunidade parlamentar 
de M. Pannella 
 

JURI (F) 
 

20/06/2005 2005/2138(IMM) 

Berger Maria (PSE) 
 

Adequação do capital das 
empresas de investimento 
e das instituições de 
crédito 
 

JURI (P) 
 

03/02/2005 2004/0155(COD) 

 
López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

 
Produtos químicos: 
sistema REACH e 
Agência Europeia dos 
Produtos Químicos (alter. 
Directiva 1999/45/CE, 
Regulamento Poluentes) 
 

 
JURI (P) 
 

 
13/07/2005 

 
2003/0256(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Protocolo ao Acordo CE-
Islândia, Noruega, que 
permite determinar o 
Estado responsável pela 
apreciação de um pedido 
de asilo 
 

JURI (P) 
 

13/07/2005 2005/0031(CNS) 

Varvitsiotis Ioannis 
(PPE-DE) 
 

Ordem de execução 
europeia e transferência 
de pessoas condenadas 
 

LIBE (F) 
 

04/07/2005 2005/0805(CNS) 

Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

Instrumento de 
preparação e de reacção 
rápida em casos de 
extrema urgência 
 

LIBE (P) 
 

04/07/2005 2005/0052(CNS) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

 
Fraga Estévez Carmen 
(PPE-DE) 
 

 
Transmissão dos pedidos 
de licença de pesca nos 
países terceiros 
 

 
PECH (F) 
 

 
06/07/2005 

 
2005/0110(CNS) 

Hammerstein Mintz 
David (Verts/ALE) 
 

Produtos químicos: 
sistema REACH e 
Agência Europeia dos 
Produtos Químicos (alter. 
Directiva 1999/45/CE, 
Regulamento Poluentes) 
 

PETI (P) 
 

24/05/2005 2003/0256(COD) 

 
Costa Paolo (ALDE) 
 

 
Acordo entre a 
Comunidade Europeia e o 
Governo da Austrália 
sobre certos aspectos dos 
serviços aéreos 
 

 
TRAN (F) 
 

 
29/08/2005 

 
2005/0112(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acordo entre a 
Comunidade Europeia e a 
Nova Zelândia sobre 
certos aspectos dos 
serviços aéreos 
 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0113(CNS) 

Ferber Markus (PPE-
DE) 
 

Aplicação da directiva 
postal (Directiva 
97/67/CE, com a redacção 
que lhe foi dada pela 
Directiva 2002/39/CE) 
 

TRAN (F) 
 

02/05/2005 2005/2086(INI) 

de Grandes Pascual 
Luis (PPE-DE) 
 

Financiamento da luta 
contra a poluição causada 
pelos navios 
 

TRAN (F) 
 

28/06/2005 2005/0098(COD) 

Jałowiecki Stanisław 
(PPE-DE) 
 

Relações económicas 
transatlânticas 

TRAN (P) 
 

01/07/2005 2005/2082(INI) 
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO 
 
 
Relatórios e comunicações 
 
 
 
Assunto 
 

 
Competência 
 

 
Doc. 

 
Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu : 
décimo aniversário da Parceria Euro-Mediterrânica: Um programa de 
trabalho tendo em vista fazer face aos desafios dos próximos cinco 
anos 
 

 
AFET 
INTA 
 

 
COM(2005)0139 

Comunicação da Comissão ao Conselho: Um futuro europeu para o 
Kosovo 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0156 

Comunicação da Comissão: o respeito da Carta dos Direitos 
Fundamentais nas propostas legislativas da Comissão - Metodologia 
para um controlo sistemático e rigoroso 
 

LIBE 
AFCO 
 

COM(2005)0172 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
Programa de Acção Europeu para combater o VIH/SIDA, a malária e 
a tuberculose através de acções externas (2007-2011) 

DEVE 
INTA 
BUDG 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2005)0179 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões : 
Revisão do âmbito do serviço universal, nos termos do artigo 15.º da 
Directiva 2002/22/CE 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0203 

*. Communication from the Commission to the Council on European 
policies concerning youth: Addressing the concerns of young people 
in Europe - implementing the European Youth Pact and promoting 
active citizenship 
 

CULT 
EMPL 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0206 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
relatórios dos Estados-Membros sobre os comportamentos que 
infringiram gravemente as regras da política comum da pesca em 
2003 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2005)0207 
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Assunto 
 

 
Competência 
 

 
Doc. 

 
*. Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions: Non-discrimination and equal 
opportunities for all - A framework strategy 
 

 
LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

 
COM(2005)0224 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões : 
"i2010 -Uma sociedade da informação europeia para o crescimento e 
o emprego" 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
CULT 
 

COM(2005)0229 

* Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament: Public finances in EMU - 2005 
 

ECON 
BUDG 
 

COM(2005)0231 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
"Elaboração de um conceito estratégico para combater a 
criminalidade organizada" 
 

LIBE 
 

COM(2005)0232 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: para 
uma parceria global na Sociedade da Informação: contribuição da 
União Europeia para a segunda fase da Cimeira Mundial da 
Sociedade da Informação (WSIS) 
 

ITRE 
DEVE 
CULT 
 

COM(2005)0234 

Proposta de decisão do Conselho que altera, para efeitos de adaptação 
ao progresso técnico, o anexo da Directiva 2002/95/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à restrição do uso de 
determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e 
electrónicos 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0241 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
experiência adquirida no trabalho realizado de acordo com o 
Regulamento (CE) n.º 1172/98 do Conselho de 25 de Maio de 1998 
relativo ao levantamento estatístico dos transportes rodoviários de 
mercadorias 
 

TRAN 
 

COM(2005)0242 

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa 
à execução da assistência macrofinanceira a países terceiros em 2004 
 

INTA 
AFET 
BUDG 
 

COM(2005)0245 
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Assunto 
 

 
Competência 
 

 
Doc. 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao 
Tribunal de Contas relativa a um roteiro para um quadro integrado de 
controlo interno 
 

CONT 
 

COM(2005)0252 

Proposta de decisão do Conselho sobre a posição da Comunidade a 
respeito da Decisão nº 1/2005 do Comité dos Transportes Terrestres 
Comunidade/Suíça relativa à criação de um observatório comum do 
tráfego na região alpina 
 

TRAN 
 

COM(2005)0255 

Relatório da Comissão: Relatório Anual da Comissão sobre o Fundo de 
Garantia e respectiva gestão em 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
CONT 
 

COM(2005)0262 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
Aplicação da estratégia comunitária de redução das emissões de CO2 
dos veículos automóveis: Quinta Comunicação anual sobre a eficácia 
da estratégia 
 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
 

COM(2005)0269 

* Commission Communication to the Council and the European 
Parliament on the evaluation of the cooperation programmes between 
the European Community and the United States of America in the field 
of higher education and vocational education and training and between 
the European Community and Canada in the fields of higher education 
and training 
 

CULT 
EMPL 
 

COM(2005)0274 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao 
Comité Económico e Social Europeu : Lançamento de um debate sobre 
a abordagem da Comunidade em matéria de programas de rotulagem 
ecológica dos produtos da pesca 
 

ENVI 
PECH 
 

COM(2005)0275 

* Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen - Informations financières sur les Fonds européens de 
Développement 
 

BUDG 
DEVE 
CONT 
 

COM(2005)0287 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a implantação do sistema europeu de sinalização ferroviária 
ERTMS/ECTS (Texto relevante para efeitos do EEE) 
 

TRAN 
 

COM(2005)0298 
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Assunto 
 

 
Competênci
a 
 

 
Doc. 

 
* Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen : 
Evolution et implications du droit des brevets dans le domaine de la 
biotechnologie et du génie génétique (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 
 

 
JURI 
ENVI 
ITRE 
 

 
COM(2005)0312 

*  Livre vert sur l'amélioration du cadre régissant les fonds 
d'investissement dans l'UE 
 

ECON 
JURI 
 

COM(2005)0314 

*  Commission staff working paper: Monitoring of ACEA's 
Commitment on CO2 Emission  Reductions from Passenger 
Cars(2003) Monitoring of JAMA's Commitment on CO2 Emission 
Reductions from Passenger Cars (2003) Monitoring of KAMA's 
Commitment on CO2 Emission Reductions from Passenger Cars 
(2003) 
 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
 

SEC(2005)0826 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
evolução das despesas do FEOGA-Garantia - Sistema de alerta Nº 1-
5/2005 

CONT 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)0827 

*  Commission staff working document : Annex to the Communication 
from the Commission on civil society dialogue between EU and 
Candidate countries - Impact assessment 

AFET 
EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0891 

*  Commission staff working document : Annex to the Communication 
from the Commission to the Council and the European Parliament 
"Annual Report 2005 on the European community's development 
policy and the implementation of external assistance in 2004" 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0892 

*  Commission staff working document : Annex to the Community 
Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013 - Impact Assessment 
Report 

REGI 
EMPL 
ITRE 
TRAN 
CULT 
 

SEC(2005)0904 
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Assunto 
 

 
Competência 
 

 
Doc. 

 
*  Commission staff working document : Annex to the Report from 
the Commission to the Council and the european Parliament "Hong 
Kong Special Administrative Region : Annual Report 2004" 
 

 
AFET 
INTA 
 

 
SEC(2005)0922 

*  Document de travail des services de la Commission : Annexe au 
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
«Évolution et implications du droit des brevets dans le domaine de la 
biotechnologie et du génie génétique» 
 

JURI 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0943 

*  Commission staff working paper - Annex to the : Green paper on 
the enhancement of the eu framework for investment funds 
Background Paper 
 

ECON 
JURI 
 

SEC(2005)0947 

*  Commission staff working document - Towards a european 
qualifications framework for lifelong learning 
 

CULT 
EMPL 
 

SEC(2005)0957 

*  Commission staff working document - Requirements for 
conducting public procurement using electronic means under the new 
public procurement Directives 2004/18/EC and 2004/17/EC 
 

IMCO 
ITRE 
LIBE 
 

SEC(2005)0959 

*  Commission staff working document - Qualitative assessment of 
the reform of external assistance 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
FEMM 
 

SEC(2005)0963 

*  Document de travail des services de la Commission : Annexe au 
Rapport 2004 de la Commission sur la protection des intérêts 
financiers des Communautés et la lutte contre la fraude - Mise en 
œuvre de l'article 280 par les États membres en 2004 
 

CONT 
BUDG 
IMCO 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)0973 
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Assunto 
 

 
Competência 
 

 
Doc. 

 
*  Commission staff working document : Annex to the Communication 
from the Commission to the Council and the European Parliament - 
Common Actions for Growth and Employment : The Community 
Lisbon Programme 

 
ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
CULT 
FEMM 
 

 
SEC(2005)0981 

*  Commission staff working document : Work Programme for 2005 
for the implementation of the Framework Strategy on Gender Equality 

FEMM 
EMPL 
CULT 
LIBE 
 

SEC(2005)1044 

 
 
 
 
 
 
 
* *  Estes documentos não estão disponíveis em português 
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM 
 
063/05 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre as eleições presidenciais na Guiné-Bissau 

Bruxelas, 27 de Junho de 2005 
 
A União Europeia regista com agrado que a primeira volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau foi 
considerada pelos observadores internacionais, em especial a missão de observação eleitoral da União 
Europeia (MOE UE), como tendo sido pacífica e em geral bem organizada, em consonância com os 
princípios internacionais essenciais das eleições democráticas. A União Europeia felicita o povo da Guiné-
-Bissau por ter afluído às urnas em grande número, demonstrando um claro empenho na paz e na 
democracia, e regista que as forças armadas apoiaram a realização de um processo eleitoral democrático. 
A União Europeia exorta todos os candidatos e partidos políticos a respeitarem os resultados da primeira 
volta das eleições e a permitirem que o processo eleitoral democrático seja levado a bom termo sem mais 
tensões. 
A União Europeia está pronta para continuar a ajudar a Guiné-Bissau a assegurar o total restabelecimento da 
legitimidade democrática no seu território. Nesse particular, a missão de observação eleitoral da União 
Europeia (MOE UE) que foi colocada no terreno na Guiné-Bissau prosseguirá as suas actividades durante a 
segunda volta das eleições presidenciais. 
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 –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem igualmente a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
64/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a assinatura do acordo entre o 
Governo do Sri Lancae os LTTE 

Bruxelas, 28 de Junho de 2005 
 

A União Europeia saúda o acordo sobre o mecanismo de decisão conjunto para a reconstrução pós-tsunami 
recém-assinado e felicita a Presidente do Sri Lanca, o seu Governo e os Tigres de Libertação do Elam Tamil 
(LTTE) por este passo tão positivo e construtivo. O referido mecanismo irá facilitar consideravelmente a 
reconstrução pós-tsunami no Norte e no Leste do Sri Lanca. A União Europeia considera especialmente 
gratificante o facto de que o mecanismo envolverá todos os interessados, e em particular a comunidade 
muçulmana. A cooperação no quadro do P-TOMS contribuirá também para desenvolver a confiança entre as 
partes no processo de paz cingalês. 
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A União Europeia apela a todas as partes no sentido de assegurarem o mais rapidamente possível a 
operacionalidade do P-TOMS, para que se possa acudir sem mais demora às necessidades urgentes de todas 
as vítimas do tsunami. A União Europeia confirma a sua disponibilidade para ajudar todas as partes a 
implantar o mecanismo e a fazê-lo funcionar eficazmente. A União Europeia confirma a sua intenção, já 
anunciada, de disponibilizar verbas substanciais para o Trust Fund com o objectivo de financiar projectos 
decididos pelo mecanismo, uma vez implantado. 
 
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 –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem igualmente a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
67/05 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre o reatamento das conversações de Abuja 

Bruxelas, 29 de Junho de 2005 
 

A União Europeia saúda o reatamento das conversações conduzidas sob a égide da União Africana, a 10 de 
Junho, e insta o Governo do Sudão e os grupos rebeldes a manterem o impulso das conversações de Abuja e 
a encontrarem de imediato uma solução política para o conflito no Darfur. A União Europeia continuará a 
acompanhar de perto as negociações de Abuja. 
 
A este respeito, a União Europeia reitera o seu apelo a todas as partes em conflito para que respeitem 
escrupulosamente o acordo de cessar-fogo, e insta-as a fazerem-se representar em Abuja ao mais alto nível e 
a negociarem de boa fé. A União Europeia apoia inteiramente a mediação da União Africana e congratula-se 
com a designação do Dr. Salim Ahmed Salim como Enviado Especial da União Africana para as 
conversações políticas inter-sudanesas sobre o Darfur. A União Europeia insta as partes a trabalharem em 
total cooperação com a equipa de mediação da União Africana. A União Europeia lembra que, nos termos da 
Resolução 1591 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Comité das Sanções pode aplicar sanções 
especificas contra quem crie entraves ao processo de paz. 
 
A União Europeia continuará a apoiar inteiramente a União Africana na sua missão alargada no Darfur. A 
União Europeia insta o Governo do Sudão e os grupos rebeldes a cooperarem plenamente com a missão de 
vigilância da União Africana e a não criarem obstáculos ao trabalho das organizações humanitárias, de modo 
a instalar-se um clima de segurança e estabilidade. 
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A União Europeia, empenhada na paz em todo o Sudão, exorta o Governo sudanês e a Frente do Leste a 
porem termo a todos os ataques na parte oriental do país e a encontrarem urgentemente uma solução política. 
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 –, bem como a Ucrânia e a República da Moldávia, 
subscrevem igualmente a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
68/05 

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

Bruxelas, 6 de Julho de 2005 
 
A União Europeia congratula-se com a quarta ronda de conversações entre os enviados do Dalai Lama e 
membros do Governo chinês que teve lugar na Embaixada da República Popular da China em Berna (Suíça) 
a 30 de Junho e 1 de Julho de 2005. 
 
A UE apoia firmemente a continuação do diálogo, que, segundo espera, dará origem à realização de 
negociações sérias, conducentes a uma solução pacífica e duradoura para o Tibete com que ambas as partes 
concordem. 
 
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 –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem igualmente a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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69/05 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 

sobre as eleições legislativas no Burundi 
Bruxelas, 8 de Julho de 2005 

 
A União Europeia congratula-se pelo facto de as eleições para a Assembleia Nacional realizadas no Burundi, 
a 4 de Julho, terem decorrido de forma pacífica. Estas eleições representam um passo importante na transição 
do Burundi para a instauração da democracia e de uma paz duradoura. A UE felicita a população burundiana, 
que deu provas do seu empenho em assegurar um futuro estável e democrático para o seu país. 
 
A UE congratula-se também pelo trabalho da Missão de Observação da União Europeia no Burundi e pelas 
suas conclusões segundo as quais, apesar de pequenas irregularidades e alegações de fraude, as eleições se 
desenrolaram em geral dentro do respeito das normas internacionais. A UE presta igualmente homenagem à 
CENI (Comissão Eleitoral Nacional Independente), pelo seu papel essencial na organização do escrutínio, 
bem como à ONUB e à comunidade internacional, por terem facilitado estas eleições. A UE louva o papel 
activo desempenhado pela Iniciativa Regional e o firme apoio político que esta prestou à realização das 
eleições. 
 
A UE apela a todas as partes em presença no Burundi para que respeitem os resultados destas eleições e 
continuem a manifestar o seu apego à democracia. A UE exorta as partes a absterem-se de qualquer acção 
que possa prejudicar o processo eleitoral ou minar os progressos já realizados. 
 
A UE reitera a sua determinação em acompanhar o Burundi nos seus esforços para concluir com êxito o 
processo de transição, bem como a sua vontade de contribuir para a construção de um futuro pacífico, 
democrático e próspero. 
 
A Bulgária – país aderente –, a Turquia e a Croácia – países candidatos –, 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 –, bem como a Ucrânia e a República da Moldávia, subscrevem igualmente a presente 
declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e Associação. 
 
 

_______________ 
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70/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a assinatura da "Declaração de 
Princípios para a resolução do conflito sudanês no Darfur", em 5 de Julho 

Bruxelas, 8 de Julho de 2005 
 
A União Europeia congratula-se com a assinatura da "Declaração de Princípios para a resolução do conflito 
sudanês no Darfur", que teve lugar em Abuja, Nigéria, a 5 de Julho. A União Europeia felicita as partes por 
este êxito, que constitui um passo importante para a paz no Darfur. A União Europeia felicita ainda a equipa 
de mediação conduzida pela União Africana, presidida pelo Enviado Especial, Dr. Salim A. Salim, pelos 
esforços incessantes que desenvolveu ao longo de negociações muitas vezes difíceis, para chegar a este 
acordo. 
 
A União Europeia observa que só o diálogo político e a reconciliação podem pôr termo ao conflito no Darfur 
e à grave crise humanitária que assola a região, pelo que saúda o anúncio feito pelo Dr. Salim de que as 
conversações serão reatadas em Abuja, em 24 de Agosto, e insta as partes a aproveitarem esta oportunidade 
para resolver as suas divergências e restabelecer a paz no Darfur. A União Europeia apela às partes para que 
regressem a Abuja na data fixada e exorta-as a negociarem com flexibilidade e boa-fé, dentro dos parâmetros 
acordados na Declaração de Princípios. 
 
A União Europeia reitera o seu apelo a todas as partes para que respeitem o cessar-fogo e se mantenham fiéis 
a todos os acordos que subscreveram, em especial os protocolos humanitário e de segurança, assinados em 
Abuja. A União Europeia exprime igualmente a sua firme intenção de aplicar integralmente as resoluções do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas relativas ao Sudão e recorda que serão tomadas medidas – 
nomeadamente sanções, mas não só – contra quem violar as obrigações que lhe são impostas por essas 
resoluções. A União Europeia manifesta-se ainda empenhada em pôr fim à impunidade pelos crimes 
perpetrados no Darfur e apela ao Governo do Sudão e às demais partes para que cooperem plenamente com o 
Tribunal Penal Internacional, de acordo com a Resolução 1593 do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas. 
 
A União Europeia reitera o seu empenhamento num Sudão pacífico, próspero e democrático, e recorda que, 
para tal, há que resolver o conflito no Darfur. Para o efeito, a União Europeia continua a apoiar firmemente 
as conversações de paz mediadas pela UA em Abuja. 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes – , a Croácia * – país candidato – , 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 a Noruega– países da EFTA membros do Espaço 
Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República da Moldávia, subscrevem igualmente a presente 
declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
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71/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a investidura da nova Presidência do 
Sudão em 9 de Julho 

Bruxelas, 11 de Julho de 2005 
 

A UE saúda calorosamente a investidura da Presidência do novo Governo de Unidade Nacional no Sudão, 
ocorrida hoje, 9 de Julho. Trata-se de um passo histórico e vital para a implementação do Acordo de Paz 
Global assinado em 9 de Janeiro de 2005, que pôs termo a mais de vinte anos de uma cruel guerra civil. 
 
A UE reitera a sua determinação em apoiar os sudaneses na implementação deste acordo, que abre caminho a 
um sistema de governo mais transparente, mais pluralista e mais democrático. A UE exorta a nova 
Presidência sudanesa a constituir rapidamente o Governo de Unidade Nacional na sua formação completa, e 
a garantir a participação de todos na implementação do Acordo. Assim, registamos também com agrado a 
assinatura do acordo entre os partidos e a Aliança Democrática do Norte, em 18 de Junho. 
 
Não pode haver paz global no Sudão sem o fim do conflito no Darfur. A UE manifesta a esperança de que a 
nova Presidência tome medidas urgentes para solucionar a crise naquela região por meios pacíficos. A nova 
Presidência terá também de continuar a agir com contenção no leste do país. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* – países candidatos –, 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 Listenstaine e a Noruega – países 
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República de Moldávia, 
subscrevem a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação 
 
 

_______________ 
 
 

72/05 
Península da Coreia: Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 

sobre o reatamento das conversações a seis 
Bruxelas, 13 de Julho de 2005 

 
A União Europeia congratula-se com o anunciado reatamento das conversações a seis, previsto para a 
semana de 25 de Julho. A UE espera vivamente que sejam realizados progressos substanciais durante a 
quarta ronda de conversações. Reitera o seu empenho em que a Península da Coreia se torne uma região livre 
de armas nucleares e insta a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) a desmantelar os seus 
programas nucleares. A UE está disposta a fazer o que estiver ao seu alcance para ajudar as partes a 
alcançarem este objectivo. 
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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 –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem igualmente a presente declaração. 

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

_______________ 
 
 
73/05 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre os últimos acontecimentos na Península de Bakassi 

Bruxelas, 13 de Julho de 2005 
 
A União Europeia está preocupada com os relatos segundo os quais se terão registado incidentes de 
segurança em Bakassi. A UE lamenta profundamente todos os incidentes e as vítimas que deles possam ter 
resultado. Insta a Nigéria e os Camarões a colaborarem de forma construtiva para apurar as circunstâncias 
dos incidentes e para aliviar as tensões que estes possam ter causado. Exorta igualmente ambas as partes a 
reunirem-se, logo que possível, sob os auspícios da Comissão Mista da ONU. 
 
A UE reitera o seu apoio à decisão proferida em 2002 pelo Tribunal Internacional de Justiça, bem como aos 
trabalhos da Comissão Mista da ONU. Aplaude os progressos efectuados até à data no que respeita à 
demarcação e à fixação de outros troços da fronteira entre a Nigéria e os Camarões, e insta ambas as partes a 
concluírem a demarcação. 
 
A UE salienta que importa que tanto a Nigéria como os Camarões continuem a colaborar de forma 
construtiva com o Secretário-Geral das Nações Unidas e com o seu Representante Especial para a África 
Ocidental no sentido de concretizarem o seu compromisso de levar rapidamente a bom termo, em moldes 
mutuamente aceitáveis, as negociações em curso sobre a fronteira entre ambos os países na região da 
Península de Bakassi. 
 
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 –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem igualmente a presente declaração. 

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

_______________ 
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74/05 
 
Declaração conjunta da União Europeia e dos Estados Unidos, de 13 de Julho de 2005, sobre a Etiópia 

Bruxelas, 13 de Julho de 2005 
 

A União Europeia e os Estados Unidos felicitam o povo etíope pelo modo pacífico e democrático como 
expressou a sua vontade política no dia 15 de Maio. A comunidade internacional insta com a maior firmeza 
todos os partidos que participaram nas eleições e o Governo a honrarem o compromisso que assumiram nas 
declarações de 10 e 13 de Junho de 2005. Todas as partes envolvidas devem renunciar a toda e qualquer 
forma de violência, à divulgação de mensagens provocatórias, difamatórias e de ódio étnico através dos 
meios de comunicação ou da internet e a qualquer outro acto que seja susceptível de exacerbar as tensões na 
Etiópia. 
 
A União Europeia e os Estados Unidos esperam que todos os partidos políticos e o governo respeitem o 
processo político e sigam as vias parlamentares e constitucionais para resolver a crise que eclodiu na 
sequência das eleições. Instamos todas as partes envolvidas a participarem plenamente nos trabalhos da 
comissão de averiguação que está a analisar as queixas. Há que registar todas as opiniões divergentes e 
garantir a segurança pessoal das testemunhas. Importa abordar rapidamente e de forma construtiva todos os 
problemas processuais ou de outro tipo que possam surgir. 
 
Instamos todos os dirigentes políticos do país, bem como os da diáspora, a actuarem conjuntamente em prol 
do diálogo político e a apoiarem uma comunicação aberta no sentido da reconciliação e de uma opção pela 
paz e pela não-violência. Registando que a Comissão Nacional de Eleições anunciou em 8 de Julho o 
primeiro bloco de resultados eleitorais definitivos, exortamos todas as partes a apontarem os seus esforços no 
sentido de garantir que o processo eleitoral continue a decorrer de forma transparente e totalmente aberta. 
 
Esperamos de todos os partidos políticos, entre os quais a Frente Popular Democrática Revolucionária da 
Etiópia (EPRDF), a Coligação para a Unidade e a Democracia (CUD) e as Forças Democráticas Unidas da 
Etiópia (UEDF), que respeitem o processo político no quadro da Comissão Nacional de Eleições e 
continuem a actuar em prol da democracia e do dinamismo da sociedade. Instamos o Governo da Etiópia a 
respeitar os princípios internacionais em matéria de direitos humanos, garantindo um processo equitativo e 
libertando os membros e os simpatizantes partidários que se encontram detidos, mas que não vão ser 
inculpados. 
 
A União Europeia e os Estados Unidos prestarão apoio à Etiópia na resposta a estes novos desafios 
democráticos. 
 
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 –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem igualmente a presente declaração. 

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

_______________ 
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75/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a libertação de presos políticos na 
Birmânia/Mianmar 

Bruxelas, 13 de Julho de 2005 
 

A União Europeia regista que, em 6 de Julho, o Governo da Birmânia/Mianmar libertou 250 presos políticos. 
Entre aqueles cuja libertação foi confirmada, contam-se os deputados eleitos Sein Hla Oo e Soe Myint, da 
Liga Nacional para a Democracia, o poeta Aung Pwint, vários activistas estudantis, membros da ala juvenil 
da LND, monges budistas e vários membros da União Nacional Karen que se encontravam detidos desde o 
início da década de 80. 
 
A libertação dos presos políticos representa um passo bem-vindo na via da reconciliação nacional na 
Birmânia/Mianmar. 
 
A UE espera que todos os restantes presos políticos sejam imediatamente libertados de forma incondicional, 
a fim de permitir que todas as forças sociais e políticas participem no processo de reconciliação. 
 
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 –, bem como a Ucrânia e a República 
de Moldávia, subscrevem a presente declaração.  
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação 
 
 

_______________ 
 
 
76/05 
 
Declaração da Presidência em nome da União Europeia em manifestação de simpatia pelas vítimas do 

embate de um autocarro, terça-feira, na Eritreia 
Bruxelas, 15 de Julho de 2005 

 
A União Europeia exprime as suas condolências ao Governo e ao povo da Eritreia pelo trágico embate de um 
autocarro que provocou a perda de muitas vidas no dia 12 de Julho, e inclui na sua simpatia as vítimas e 
respectivas famílias. 
 
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 Listenstaine e a Noruega – países 
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República de Moldávia, 
subscrevem a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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77/05 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o assassínio de um activista da paz na 

Somália 
Bruxelas, 18 de Julho de 2005 

 
A União Europeia junta a sua voz a outras que se fizeram já ouvir na condenação inequívoca do brutal 
assassínio de que foi vítima, na manhã de 10 de Julho, o respeitado activista somali da paz e da 
reconciliação, Abdulkadir Yahya Ali. Este acto veio privar a Somália de um lutador incansável em prol da 
estabilidade e da boa governação. A União Europeia apresenta as suas condolências à família e amigos de 
Yahya. 
 
A União Europeia exprime a sua profunda preocupação pela perspectiva de este e outros actos de violência 
concomitantes virem a criar novas tensões no processo de paz. A União Europeia reitera o seu inequívoco 
apoio às Instituições Federais de Transição, que constituem o único quadro susceptível de garantir a paz, a 
estabilidade e a governação na Somália. A União Europeia apela a todos os somalis para que se abstenham 
de quaisquer actos de violência e reconheçam que o diálogo aberto a todos constitui o único meio de 
ultrapassar os seus diferendos. 
 
 
 

_______________ 
 
 
78/05 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a aplicação de medidas específicas de 

combate ao terrorismo 
Bruxelas, 29 de Julho de 2005 

 
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 -, bem como a Ucrânia e a República da Moldávia, 
declaram que subscrevem os objectivos da Posição Comum de 2005/931/PESC de 6 de Junho de 2005 
relativa à aplicação de medidas específicas de combate ao terrorismo e que revoga a Posição Comum 
2005/220/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. 
 
 

_______________ 



INFORMAÇÕES GERAIS 

 

92 

Boletim 05.09.2005 
  

- PT - PE 360.490 

79/05 
 

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

Bruxelas, 28 de Julho de 2005 
 
A União Europeia agradece a Ana Tibaijuka, Enviada Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, o seu 
relatório sobre a operação "Restore Order" lançada pelo Governo do Zimbabué. 
 
A União Europeia regista as conclusões da Enviada Especial, segundo as quais a operação "Restore Order" 
foi desencadeada de forma indiscriminada e injustificada, conduzida com desprezo pelo sofrimento humano 
e em violação do direito tanto nacional como internacional, e provocou uma crise humanitária de uma 
amplitude sem precedentes. Neste contexto, a UE incentiva a comunidade internacional a prestar assistência 
humanitária incondicional à população necessitada. 
 
A União Europeia faz seu o apelo da Enviada Especial ao Governo do Zimbabué para que este ponha 
imediatamente cobro a quaisquer novas demolições, facilite o acesso sem restrições da assistência 
humanitária internacional e leve a julgamento os responsáveis directos por esta operação. 
 
A União Europeia associa-se também ao apelo dirigido pela Enviada Especial ao Governo do Zimbabué para 
que este empreenda reformas correctivas em matéria de gestão macroeconómica e de governação. A União 
Europeia partilha da opinião da Enviada Especial segundo a qual o Governo do Zimbabué deveria promover 
um verdadeiro diálogo a nível interno, com a sociedade civil zimbabuense, e com a comunidade 
internacional. 
 
A União Europeia insta a União Africana e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral a 
abordarem com o Governo do Zimbabué a questão da situação dos direitos humanos e a exortarem-no a 
remediar os efeitos profundamente penosos da operação "Restore Order". 
 
A União Europeia recorda que o cumprimento, por parte do Zimbabué, dos critérios por ela fixados 
constituiria um passo positivo na via da normalização das suas relações recíprocas. A União Europeia 
recorda também as conclusões do Conselho (Assuntos Gerais e Relações Externas) de 18 de Julho, que 
salientaram a profunda apreensão da União Europeia e reafirmaram que esta manterá sob escrutínio 
permanente a sua política em relação ao Zimbabué, inclusivamente em matéria de medidas restritivas. 
 
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 –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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81/05 
 

Declaração, em nome da União Europeia, sobre a situação económica e a perturbação da ordem 
pública no Iémen 

Bruxelas, 4 de Agosto de 2005 
 

A UE lamenta a recente vaga de violência que resultou em grande número de vítimas mortais, associada à 
redução dos subsídios atribuídos aos produtos petrolíferos no Iémen. A UE opõe-se ao recurso à violência e 
apela a todas as partes para que ajam com moderação e conciliem as suas divergências através do diálogo. A 
UE apoia e incentiva a existência de uma sociedade civil forte, na qual todos participem plena e 
verdadeiramente em todos os processos políticos, nomeadamente através do exercício do direito de reunião e 
de expressão da opinião. 
 
A redução dos subsídios atribuídos aos produtos petrolíferos constitui uma das várias medidas necessárias 
para a diminuição da pobreza no Iémen. A UE, juntamente com outros Estados e instituições, realçou a 
importância deste tipo de medidas. Mas é também vital que se envidem de imediato esforços sérios para 
reduzir a pobreza no Iémen, a fim de compensar aquelas reformas. A UE apoia a estratégia para a redução da 
pobreza promovida pelo Governo do Iémen e gostaria de a ver explicitamente inscrita no orçamento 
nacional. 
 
A UE gostaria que o Iémen alcançasse de forma duradoura a estabilidade e a prosperidade económicas. Tal 
só será possível se (1) forem criadas mais oportunidades de crescimento económico, especialmente para as 
camadas mais pobres da população, (2) a corrupção for combatida de modo eficaz, (3) todos os cidadãos 
dispuserem de um acesso mais fácil à educação e à saúde, e (4) a democracia for reforçada, com maior 
respeito pelos direitos humanos e pelo Estado de direito. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* – países candidatos –, 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 –, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega – países 
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República da Moldávia, 
subscrevem a presente declaração.  
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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82/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições na Guiné-Bissau 
Bruxelas, 1 de Agosto de 2005 

 
A União Europeia regista com agrado que a segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau foi 
considerada pelos observadores internacionais, e, em especial, pela missão de observação eleitoral da União 
Europeia (MOE UE), como tendo sido pacífica e em geral bem organizada, transparente e sem exclusões, em 
consonância com os princípios internacionais que regem as eleições democráticas. Os eleitores puderam 
exercer livremente o seu direito de voto, apesar das tensões que precederam o acto eleitoral. 
 
A União Europeia felicita o povo da Guiné-Bissau por ter afluído às urnas de modo pacífico, demonstrando 
um claro empenho na paz e na democracia, e regista que as forças armadas apoiaram a realização de um 
processo eleitoral democrático. A União Europeia felicita igualmente a Comissão Nacional de Eleições pelo 
trabalho profícuo e profissional realizado ao longo de todo o processo eleitoral. 
 
A União Europeia toma nota dos resultados provisórios por região, divulgados a 28 de Julho, e apela a todos 
os partidos políticos e a todas as partes interessadas para que envidem esforços de modo a que a continuação 
do processo eleitoral decorra com ordem e no respeito pela Constituição e pela lei. 
 
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 –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
83/05 
 

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

Bruxelas, 2 de Agosto de 2005 
 
A União Europeia manifesta a sua profunda preocupação perante os recentes acontecimentos na Bielorrússia, 
que mais uma vez vêm revelar a sistemática e crescente repressão de que são alvo a sociedade civil, a 
oposição política e os meios de comunicação independentes. 
 
A UE condena a recente actuação das autoridades bielorrussas contra a União Polaca da Bielorrússia, bem 
como a ingerência do Governo nas actividades desta organização não governamental independente. A UE 
considera que esta ingerência atenta contra os direitos das minorias, desrespeitando assim as normas de 
governação que foram subscritas pela Bielorrússia no contexto dos seus compromissos a nível da OSCE. A 
UE insta o Governo da Bielorrússia a inverter a sua política repressiva contra os próprios cidadãos do país e 
a assegurar o pleno cumprimento das suas obrigações em matéria de direitos humanos, inclusive para com as 
minorias. 
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A UE condena igualmente as penas recentemente proferidas contra Nikolai Statkevich e Pavel Severinets 
pelo seu papel na organização de manifestações após as eleições de Outubro de 2004, que foram marcadas 
por irregularidades, bem como contra Andrei Klimov pela organização de uma manifestação em 
25 de Março de 2005. A UE considera que os processos em causa tiveram motivações políticas. Recorda 
ainda as suas anteriores declarações a respeito das pessoas detidas por motivos políticos e continua a 
reclamar a sua libertação. A liberdade de expressão e o direito de manifestação constituem direitos humanos 
inalienáveis que a UE insta a Bielorrússia a respeitar. A UE lamenta também que os jornais independentes 
estejam a deparar com cada vez mais obstáculos nos esforços que envidam para exercer livremente a sua 
actividade, e continua preocupada com o nível das coimas que lhes são impostas. 
 
A UE constata com decepção que os actos do Governo bielorrusso continuam a entravar o estreitamento das 
relações entre a UE e a Bielorrússia e impedem o povo deste país de usufruir das vantagens oferecidas pela 
Política Europeia de Vizinhança. A UE continuará a acompanhar de perto a evolução da situação e a 
reexaminar a sua política para com a Bielorrússia em resposta a estes actos. 
 
A UE reitera que se mantém empenhada em continuar a prestar assistência à sociedade civil da Bielorrússia e 
à população em geral nos esforços que envidam para promover uma sociedade democrática e pluralista no 
país. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* – países candidatos –, a Albânia, a 
Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro – países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos –, e a Islândia, o Liechtenstein e a 
Noruega – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem igualmente a presente declaração. 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 

 
84/05 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o referendo no Uganda 
Bruxelas, 5 de Agosto de 2005 

 
A União Europeia saúda a decisão do povo ugandês que, no referendo de 28 de Julho, votou a favor da re-
introdução de um sistema político multipartidário. A União Europeia considera ser este um passo 
significativo em prol da responsabilização democrática no Uganda. 
 
É importante que as eleições de 2006 sejam consideradas livres e justas por todas as partes. A União 
Europeia espera, por conseguinte, que o governo honre o compromisso que assumiu de estabelecer uma 
separação entre o Movimento e o Estado, e que o Parlamento aprove, até ao fim de Setembro de 2005, o mais 
tardar, a legislação necessária à existência de um sistema multipartidário. 
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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 –, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega – países da 
EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República da Moldávia, 
subscrevem a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
85/05 
 
Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre a libertação do Professor Bandazhevsky 

Bruxelas, 12 de Agosto de 2005 
 

A União Europeia acolhe com agrado a libertação condicional do Professor Yuri Bandazhevsky e espera que 
as autoridades bielorrussas permitam agora que o Professor volte ao seu trabalho sobre o impacto da 
catástrofe de Chernóbil. A UE, que exprimiu por diversas vezes a sua apreensão pelo encarceramento do 
Professor, recorda os repetidos pedidos que fez a favor da libertação do Professor Bandazhevsky e outros 
presos políticos. 
 
A UE julga saber que o Professor Bandazhevsky está bem disposto e de boa saúde, e ansioso por voltar à sua 
investigação. A UE espera que o Professor Bandazhevsky possa contribuir livremente com o seu saber 
especializado para a Conferência prevista em Abril de 2006 para assinalar o 20.º aniversário da catástrofe de 
Chernóbil. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* – países candidatos –, 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 –, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega – países 
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República da Moldávia, 
subscrevem a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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86/05 
 
Declaração, em nome da União Europeia, sobre o reinício unilateral, por parte do Irão, das actividades 

de conversão de urânio na central de Isfahan 
Bruxelas, 17 de Agosto de 2005 

 
A UE está profundamente preocupada com o facto de o Irão ter reiniciado unilateralmente as actividades de 
conversão de urânio na central de Isfahan. 
 
O Conselho de Governadores da AIEA instou repetidas vezes o Irão a suspender todas as actividades 
relacionadas com o enriquecimento e reprocessamento, incluindo a conversão, enquanto medida essencial de 
confiança. É necessário instaurar de forma duradoura um clima de confiança, tendo em conta os antecedentes 
do Irão no tocante ao incumprimento das suas obrigações em matéria de salvaguardas e à sua recusa em 
cooperar com a AIEA por um longo período de tempo. 
 
A UE saúda a resolução que o Conselho de Governadores da AIEA adoptou por consenso em 11 de Agosto. 
A resolução representa um sinal inequívoco e coeso da comunidade internacional no sentido de instar o Irão 
a voltar a suspender sem demora todas as actividades de conversão. 
 
A total suspensão das actividades de conversão é essencial para que seja possível levar por diante um 
processo de diálogo sobre as medidas a longo prazo, com base no Acordo de Paris. A UE apoia plenamente 
este processo. Insta o Irão a reconsiderar a sua decisão de rejeitar sem discussão as propostas apresentadas 
pela Alemanha, França e Reino Unido, com o apoio do Alto Representante da UE. Trata-se de propostas que 
abrem perspectivas de melhores relações, com base numa cooperação mútua, oferecendo ao mesmo tempo à 
comunidade internacional garantias objectivas de que o Irão utilizará o seu programa nuclear para fins 
exclusivamente pacíficos. Deixam assim claro que a Europa está pronta a, no contexto de um acordo global, 
apoiar o desenvolvimento no Irão de um programa nuclear civil seguro, economicamente viável e a salvo do 
risco de proliferação. 
 
O Irão está perante uma escolha importante. Continua a ter a via aberta para prosseguir as negociações no 
quadro estabelecido pelo Acordo de Paris, pondo cobro imediato a todas as actividades de conversão de 
urânio e comprometendo-se uma vez mais a suspendê-las na totalidade. A UE espera vivamente que seja esta 
a via escolhida pelo Irão. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* – países candidatos –, a Albânia, a 
Antiga República Jugoslava da Macedónia e a Sérvia e Montenegro – países do Processo de Estabilização 
e de Associação e potenciais candidatos –, e a Islândia e a Noruega – países da EFTA membros do Espaço 
Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República da Moldávia, subscrevem igualmente a presente 
declaração. 

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

_______________ 
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87/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre os refugiados tajiques no Turquemenistão 

Bruxelas, 18 de Agosto de 2005 

A UE considera animador o facto de, em 4 de Agosto, as autoridades turquemenas terem anunciado que foi 
concedida cidadania turquemena, bem como autorização de residência permanente no Turquemenistão, a 
cerca de 16 000 refugiados da guerra civil no Tajiquistão. 

A União Europeia exorta as autoridades turquemenas a seguirem na esteira desta iniciativa positiva e a 
tomarem novas medidas no sentido de honrar os seus compromissos à luz do direito internacional no 
domínio dos direitos humanos. 

A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* – países candidatos –, 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 –, bem como a Ucrânia e a República da Moldávia, 
subscrevem igualmente a presente declaração. 

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

 
 

_______________ 
 
 
88/05 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o julgamento de membros do Partido 

Sam Rainsy no Camboja 
Bruxelas, 22 de Agosto de 2005 

 
A União Europeia deplora a forma como se desenrolou o julgamento de Cheam Channy e Khom Piseth, 
membros do partido da oposição Sam Rainsy, bem como o veredicto contra eles proferido por um tribunal 
militar em Phnom Penh, em 9 de Agosto, na sequência de acusações de criminalidade organizada 
(recrutamento de forças armadas ilegais) e de fraude. 
 
A credibilidade do veredicto foi gravemente abalada pelo facto de o tribunal militar não ter respeitado alguns 
dos direitos da defesa. A União Europeia está igualmente preocupada com a inexistência de um sistema 
judicial eficiente no Camboja e com a politização das forças armadas, e atribui importância a uma clara 
separação de poderes, à independência do sistema judicial e à ausência de qualquer ingerência política neste 
sistema e nas forças armadas. 
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Registando que Cheam Channy e Khom Piseth podem interpor recurso junto do Tribunal Civil de Apelo, 
solicitamos a Sua Majestade o Rei e Chefe de Estado que exerça o seu direito de graça. 
 
A União Europeia insta os dirigentes políticos do Camboja a permitirem que todos os partidos políticos 
exerçam as suas actividades sem obstáculos nem intimidação. A União Europeia espera que, a bem de um 
desenvolvimento nacional harmonioso, todos os dirigentes políticos reconheçam o seu dever de exercer as 
respectivas funções no respeito pela lei e de forma construtiva. 
 
A União Europeia continuará a acompanhar atentamente a evolução da situação. 
 
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 –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem igualmente a presente declaração. 

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

_______________ 
 
 
89/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a retirada 
Bruxelas, 25 de Agosto de 2005 

 
A União Europeia congratula-se com o histórico passo em frente que foi dado no processo de retirada de 
Israel da Faixa de Gaza e de algumas zonas do norte da Cisjordânia. Louva o Governo de Israel e a 
Autoridade Palestiniana pelo seu empenho em vencer os difíceis desafios com que se vêem confrontados. 
 
A União Europeia presta homenagem à coragem do Primeiro-Ministro Ariel Sharon e do Governo de Israel, 
por terem executado o plano de retirada, e às forças de segurança israelitas, pela forma como actuaram. 
Reconhece igualmente o empenho da Autoridade Palestiniana em contribuir para que a retirada se desenrole 
de forma pacífica. Aplaude a estreita coordenação entre ambas as partes e incentiva-as a prosseguirem nesta 
via. Congratula-se com o facto de a maioria dos israelitas e palestinianos ter dado provas de contenção e 
insta-os a que assim continuem a proceder. 
 
A União Europeia considera que a retirada deverá representar um passo importante no sentido da 
implementação do Roteiro do Quarteto. Exorta ambas as partes a prosseguirem a sua cooperação nas últimas 
etapas até à conclusão da retirada, continuando inclusive a colaborar estreitamente com o Enviado Especial 
do Quarteto para a Retirada, James Wolfensohn, nos domínios fundamentais por ele identificados. 
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A União Europeia reitera o seu compromisso de ajudar ambas as partes a fazer avançar o processo de paz e a 
concretizar o objectivo da coexistência de dois Estados, através da criação de um Estado Palestiniano viável, 
vivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança, no quadro de uma resolução justa, duradoura e global do 
conflito. 
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 –, bem como a Ucrânia e a República da Moldávia, 
subscrevem igualmente a presente declaração. 

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

_______________ 
 
 
90/05 
 

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

Bruxelas, 23 de Agosto de 2005 
 

A União Europeia felicita Pierre Nkurunziza pela sua vitória nas eleições presidenciais que tiveram lugar no 
Burundi, em 19 de Agosto. Esta eleição deverá dar um contributo significativo para salvaguardar o futuro do 
Burundi enquanto país democrático e estável. 
 
A União Europeia gostaria de aproveitar este ensejo para prestar homenagem a todos aqueles que 
conjugaram esforços no sentido de garantir até à data o êxito do processo eleitoral, a saber, a Comissão 
Nacional de Eleições, a ONUB e a missão de observação da UE, mas muito em especial o povo do Burundi, 
que em tão grande número afluiu às urnas para eleger os seus novos dirigentes. 
 
A União Europeia saúda as recentes declarações do Presidente Nkurunziza, nas quais este assumiu o 
compromisso de adoptar uma abordagem inclusiva para governar o Burundi. A União Europeia apela a todas 
as partes burundesas para que continuem empenhadas na promoção da democracia e no processo de paz no 
país e colaborem de forma construtiva com o novo governo. 
 
A União Europeia reitera o seu empenho em apoiar o seguimento do processo eleitoral. Continuará a apoiar 
o Burundi na via da construção de um futuro de paz, democracia e prosperidade, e aguarda com expectativa a 
oportunidade de colaborar com o novo governo a respeito das questões fundamentais do desenvolvimento, 
reconstrução, justiça e direitos humanos. 
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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 –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, 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 
 
 

ASSEMBLEIA PLENÁRIA 

DE 13 E 14 DE JULHO 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/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 

 

 
 
A Assembleia Plenária foi assinalada com a presença de Douglas ALEXANDER, ministro britânico dos 
Assuntos Europeus, em nome da presidência em exercício do Conselho da União Europeia, que apresentou 
as prioridades do programa da presidência britânica e Ján FIGEL, membro da Comissão Europeia, que 
falou sobre a educação, formação, cultura e multilinguismo. Realizou-se igualmente um debate estruturado 
sobre “A situação actual na Europa” e “Comunicar sobre a Europa”. 
 
 
1. POLÍTICA SOCIAL 

 
• Agenda Social 
− Relatora:  ENGELEN-KEFER (Trabalhadores – DE) 
 
− Referências: COM(2005) 33 final – CESE 846/2005 
 
− Pontos principais:  
 

São grandes as expectativas centradas na nova Agenda Social para o período de 2006 a 2010. 
 
Do ponto de vista do CESE, a orientação prioritária para o crescimento e o emprego não resulta 
automaticamente numa melhoria da situação social, ainda que um maior crescimento seja uma condição 
essencial para o combate ao desemprego e a melhoria da situação social. 
 
Cabe à política social europeia preservar e desenvolver este modelo social europeu através de 
instrumentos eficazes. O contributo especial da política social consiste na Estratégia Europeia de 
Emprego; nas acções de coordenação para a integração social e a reforma dos sistemas de protecção 
social; bem como na aproximação das condições de trabalho e de vida, assegurando a sua melhoria 
através de normas mínimas no domínio social.  

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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O CESE congratula-se com a Comunicação da Comissão relativa à Agenda Social, vendo nela um 
contributo para realçar a importância da política social na realização dos objectivos de Lisboa. Contudo, 
apesar da sua abordagem estratégica, em sua opinião, ela não corresponde, em todos os seus aspectos, às 
expectativas especiais relacionadas com a revisão intercalar da Estratégia de Lisboa. 
 
O CESE espera que o quadro estratégico seja acompanhado de medidas concretas. Entende que a nova 
Agenda Social deve ser articulada com um programa de acção para os próximos cinco anos e deverá dar 
mais atenção aos resultados e propostas do Grupo de Alto Nível sobre o futuro da política social na União 
Europeia alargada. 

 
− Contacto: Pierluigi Brombo 
                     (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
                     Ewa Kaniewska 
                     (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
2. POLÍTICA PARA A EMPRESA – DINAMIZAÇÃO E CONTROLO DE 

ACTIVIDADES SECTORIAIS 
 

• Deslocalização de empresas 
– Relator: J. I. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Empregadores – ES) 
– Co-relator: NUSSER (Delegado – cat. 3 – DE)  
 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 851/2005 
 
− Pontos principais:  

 
A escolha da localização é uma questão estratégica para as empresas, que, por conseguinte, as obriga a ter 
em conta vários aspectos de natureza muito diferente. 

 
O fenómeno da deslocalização, que constitui um desafio para a sociedade europeia, pode, em princípio, ser 
visto sob uma dupla perspectiva. Por um lado, a deslocalização para outros Estados-Membros em busca de 
melhores condições; e, por outro, a deslocalização para países fora da UE, tais como os países do sudeste 
asiático ou com economias emergentes, entre os quais a China assume especial relevância.  
 
Além disso, para lá da consequência directa de perda de postos de trabalho, esta situação poderá acarretar 
outros problemas conexos, por exemplo, o aumento dos encargos sociais para os governos e um menor 
crescimento da economia em geral devido, até certo ponto, a uma escassez generalizada da procura. Apesar 
disso, as reestruturações não devem ser sinónimo de recuos sociais e de perda de substância económica. As 
reestruturações são muitas vezes indispensáveis para a sobrevivência e o desenvolvimento das empresas, 
mas, para isso, é necessário acompanhar estas evoluções de forma a que os seus efeitos no emprego e nas 
condições de trabalho sejam tanto quanto possível transitórios e limitados.  
 
Para evitar, na medida do possível, os efeitos negativos do fenómeno das deslocalizações na Europa, convém 
reforçar, entre outros, os seguintes aspectos:  

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu
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• Colocar a mira na educação, formação e qualificação pois o capital humano e o saber fazer são muito 

importantes para a competitividade industrial;  
 

• Favorecer a investigação e inovação, velando por que a investigação se traduza em avanços de inovação 
industrial;  
 

• Aplicar uma política da concorrência que favoreça os objectivos da política industrial;  
 

• Sensibilizar os consumidores sobre as repercussões das suas escolhas;  
 

• Aumentar a cooperação público/privada nos sectores-chave;  
 

• Dotar a União de instrumentos financeiros para uma melhor antecipação e gestão das mutações 
industriais;  
 

• Facilitar o trabalho das empresas através do investimento em infra-estruturas;  
 

• Fomentar o espírito empresarial e garantir um ambiente que seja favorável à criação e ao 
desenvolvimento das actividades empresariais;  
 

• Conceber e aplicar políticas sociais de acompanhamento que minimizem as possíveis consequências 
negativas da deslocalização empresarial;  
 

• Assegurar um equilíbrio construtivo e criativo entre os interesses das várias partes envolvidas mediante 
um verdadeiro diálogo social;  
 

• São necessários mercados globais abertos e competitivos, cujas regras sejam respeitadas por todos. A UE 
deve, por conseguinte, orientar a sua actuação nesses organismos internacionais tendo como objectivo 
garantir que essas normas sejam respeitadas e, caso contrário, aplicar os mecanismos existentes com a 
máxima eficácia;  
 
O objectivo deverá ser promover novos investimentos na Europa, manter os existentes e prosseguir com 
os investimentos europeus no estrangeiro.  
 

– Contacto: José Miguel CÓLERA RODRÍGUEZ  
   (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – email: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 
• Investigação carvão e aço  
– Relator: LAGERHOLM (Empregadores – SE)  
– Co-relator: GIBELLIERI (Delegado – cat. 2 – IT)  
  
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 845/2005  

 
− Pontos principais:  
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Após um período de transição de três anos, o programa de investigação do Fundo comprovou ser eficaz e 
eficiente, tendo conseguido integrar, em grande medida, a rede de peritos dos antigos programas de 
investigação da CECA. O CESE recomenda que se mantenham, num futuro previsível, os mesmos órgãos 
consultivos (COSCO, SAG e CAG, Grupos Técnicos) para a gestão do programa, assim como o mesmo 
procedimento de avaliação. O CESE insta a Comissão a reflectir sobre as possibilidades de aumentar a 
participação dos peritos nos Grupos Técnicos.  
 
O CESE apoia a criação de plataformas tecnológicas europeias no âmbito das quais os sectores do carvão e 
do aço podem desenvolver e coordenar as respectivas políticas e actividades de IDT, utilizando todos os 
recursos europeus disponíveis. 

 
O CESE concorda plenamente com uma rápida e eficaz integração das empresas, dos centros de investigação 
e das universidades dos novos Estados-Membros no programa de investigação do Fundo e nas actividades 
relacionadas com as plataformas tecnológicas europeias para os sectores do aço e do carvão. 
 
No atinente ao sector do aço, o CESE aponta como importantes os seguintes elementos:  

 
• a protecção do ambiente (redução, sobretudo, das emissões de CO2) e o aumento do rendimento 

energético são dois importantes temas transversais dos programas de IDT;  
• protecção e segurança;  
• os modos de atrair e manter pessoal qualificado de modo que conservem o seu emprego;  
• a identificação consensual dos temas prioritários específicos para a plataforma tecnológica do aço;  
• apoiar as autoridades europeias para que a plataforma do sector do aço seja adoptada como plataforma 

prioritária que beneficiará de uma iniciativa tecnológica conjunta.  
 

No tocante ao sector do carvão, o CESE acolhe favoravelmente as novas prioridades europeias em matéria de 
energia, salientando o significado das tecnologias limpas do carvão para a protecção do clima, a beneficiação 
ambiental e a segurança do abastecimento energético na União, e declarando o seu empenho nas tecnologias 
limpas do carvão como uma das maiores prioridades de investigação do 7º Programa-Quadro de IDT.  
 
Por conseguinte, o programa deveria ter por objectivo melhorar a eficiência de forma a permitir a redução das 
emissões, a utilização sustentável dos recursos e a adopção de medidas de retenção e armazenagem de CO2. 
Dado que a plataforma tecnológica europeia para as minas proporcionará estratégias e instrumentos para 
investigação intersectorial neste sector, o programa do Fundo deveria manter o seu carácter complementar e 
centrar-se em acções de IDT específicas do sector mineiro.  

 
− Contacto: Jakob Andersen 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 

 
• Acesso ao mercado/Serviços portuários  
– Relator: D. RETUREAU (Trabalhadores – FR)  
− Referências: COM(2004) 654 final – 2004/0240 COD – CESE 848/2005  
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− Pontos principais:  

 
O Comité considera que uma directiva-quadro muito menos detalhada e que deixe margem suficiente para a 
subsidiariedade parece preferível ao projecto de directiva na sua redacção actual.  

 
A subsidiariedade na legislação proposta e a coerência das políticas de desenvolvimento portuário parecem 
ao Comité preferíveis às disposições uniformes preconizadas no projecto de directiva, dadas as consideráveis 
diferenças existentes de porto para porto quanto à sua dimensão e natureza.  

 
Uma tal directiva não deveria afectar em nada os direitos e as obrigações dos Estados-Membros no que se 
refere à aplicação da legislação social nacional, incluindo as normas pertinentes nos domínios da higiene e da 
segurança e de ordem pública ou de serviço de interesse geral. A mesma deveria ter igualmente em 
consideração os compromissos internacionais dos Estados-Membros, como é o caso das convenções 
marítimas da Organização Internacional do Trabalho.  

 
Por último, o Comité apenas pode lamentar a falta de uma avaliação de impacto do projecto de directiva que 
está em contradição com a intenção de legislar melhor expressa pela Comissão na sequência do Livro Branco 
sobre a Governação.  
 
– Contacto: Raffaele Del FIORE  

 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
  
• REACH – Legislação sobre os produtos químicos  
− Relator: BRAGHIN (Empregadores – IT) 
− Referência: Aditamento a parecer – CESE 850/2005 

 
− Pontos principais: 
 
Este parecer suplementar visa acompanhar e comentar os desenvolvimentos recentes do debate sobre a nova 
legislação europeia relativa aos produtos químicos, designada por REACH, dando particular atenção: 
 
• aos últimos estudos de avaliação de impacto elaborados pela Comissão; 
• aos critérios e tarefas de registo; 
• às várias propostas debatidas no Conselho de Ministros. 
 
Para que o mecanismo de registo funcione eficazmente, convém fornecer indicações aos operadores sobre os 
elementos seguintes: 
 
• as substâncias abrangidas pelo sistema proposto; 
• o âmbito de aplicação, precisando os critérios e as categorias de isenções previstas (citadas em vários 

artigos do regulamento);  
• os objectivos inerentes ao intercâmbio de informação entre os fabricantes, os importadores e os 

utilizadores a jusante (industriais e profissionais) da mesma substância; 
• os mecanismos e incentivos para a formação de um consórcio. 

 
Neste contexto, o Comité sublinha igualmente a necessidade de evitar a duplicação de testes em geral – e não 
apenas no que respeita às experiências com animais. De forma a evitar uma distribuição de custos injusta no 
âmbito do registo e execução de testes, o Comité propõe: 
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• a redução da taxa de registo, modesta para pequenas quantidades, torna-se significativa para tonelagens 

mais elevadas. O artigo 10º, nº 2 propõe uma redução de um terço quando o mesmo conjunto de dados 
seja apresentado por várias empresas em consórcio. É oportuno prever uma redução mais significativa; 

• a repartição entre os consórcios dos custos inerentes aos ensaios que envolvam animais (prevista no 
artigo 28º, nº 1, segundo parágrafo, e no artigo 50º, nº 1). Não parece equitativa uma repartição entre 
os participantes no fórum em partes iguais, sem atender à dimensão da respectiva produção. O Comité 
sugere como critérios mais equitativos parâmetros de repartição correlacionados com a facturação 
dessa substância ou com os volumes vendidos no último triénio;  

 
• o pagamento de 50% dos custos dos ensaios em animais efectuados pelos precedentes registandos, 

previsto no nº 5 do artigo 25º e no artigo 6º, parece mais injusto, na medida em que tal limiar pode ser 
incomportável para um registando posterior interessado em ingressar nesse segmento de mercado. 
 

O parecer analisa algumas propostas debatidas no Conselho. O Comité alerta para o facto de o OSOR (one 
substance, one registration – uma substância, um registo), que visa evitar registos múltiplos, poder levantar 
questões relacionadas com o conflito entre a obrigação de partilhar os dados e a confidencialidade. O Comité 
apoia a proposta maltesa/eslovena referente a substâncias de baixo volume, que considera não alterar as 
principais características do REACH, mantendo a oferta de soluções simples e flexíveis. Congratula-se 
igualmente com a proposta sueca sobre substâncias presentes nos artigos, que fornece alguns instrumentos 
para lidar com esta questão complexa. O Comité concorda que, para que o REACH seja eficaz, as regras 
referentes a substâncias presentes em artigos necessitam de ser reforçadas. O Comité apoia igualmente a 
proposta francesa (SAFE) de reforçar a Agência dos produtos químicos. 

 
Finalmente, o Comité deseja que um diálogo intenso e contínuo entre as entidades competentes e as partes 
interessadas facilite a aplicação de políticas e de instrumentos eficazes que, a par dos recursos do mercado, 
se traduzam no desenvolvimento inovador da indústria química, sempre atento à protecção da saúde e à 
defesa do ambiente. 
 
− Contacto:  Annika Korzinek 
   (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
3. POLÍTICA DE VIZINHANÇA E DE COESÃO TERRITORIAL  
 
• Relações UE-Rússia  
− Relator: F. HAMRO-DROTZ (Empregadores – FI)  
 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 849/2005 
 
− Pontos principais: 
 
• A Federação Russa, que desempenha um papel muito importante na Europa e no mundo, é um parceiro 

estratégico da UE. O alargamento da União Europeia coloca em maior destaque a importância da 
cooperação entre a UE e a Rússia e é importante para ambas as partes reforçar as boas relações. 
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•  
O reforço das boas relações entre a UE e a Rússia requer igualmente uma vigorosa participação da sociedade 
civil organizada. Os esforços da sociedade civil têm por objectivo melhorar a cooperação entre a UE e a 
Rússia, ajudar a desenvolver as estruturas da sociedade civil e reforçar a democracia na Rússia. 
 
• O CESE recomenda que: 
 
− a UE tome uma decisão sobre uma política russa mais harmonizada, a ser aplicada de modo pragmático; 
− se dê destaque ao papel da sociedade civil. Tal abrange o respeito do Estado de direito, respeito das 

pessoas e da propriedade; a transparência; a integridade; a protecção dos direitos humanos, os direitos 
das minorias, o pluralismo político, a igualdade e a liberdade de expressão, a liberdade dos meios de 
comunicação; sindicalização e direitos fundamentais no trabalho, relações sãs no mercado de trabalho e 
protecção social suficiente; 

− o estreitamento da cooperação entre as sociedades civis da UE e da Rússia; 
− a UE e a Rússia incitem e favoreçam a circulação transfronteiras, fazendo esforços em favor das 

infra-estruturas e facilitando os procedimentos de obtenção de vistos.  
− Contacto: Jacques Kemp  
             (Tel.:  00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
•  “Estratégia – regiões ultraperiféricas”  
 
− Relatora: LÓPEZ ALMENDÁRIZ (Empregadores – ES)  
− Referências: COM(2004) 343 final – CESE 847/2005  
 
− Pontos principais:  

 
O Comité congratula-se por a Comissão Europeia ter acolhido favoravelmente a sua recomendação, expressa 
no parecer sobre a "Estratégia de futuro para as regiões ultraperiféricas da União Europeia", de reforçar o 
Grupo Interserviços da Comissão Europeia, dotando-o de recursos humanos e operacionais suficientes, 
através da criação de uma unidade específica na DG Regio, e espera que a função de coordenação 
interserviços não seja dificultada.  
 
O Comité acolhe com satisfação que a comunicação da Comissão reconheça que o estatuto específico das 
regiões ultraperiféricas tem o seu fundamento nos princípios da igualdade e da proporcionalidade, que 
permitem tratar de forma diferente a situação distinta dessas regiões para que os cidadãos originários das 
regiões ultraperiféricas beneficiem das mesmas oportunidades que as que prevalecem em toda a União.  
 
O Comité compartilha com a Comissão a preocupação em enquadrar as regiões ultraperiféricas na Estratégia 
de Lisboa e de Gotemburgo com o fim de reforçar o emprego, as reformas económicas e a coesão social e, 
para tanto, propõe que se aproveite o seu potencial no âmbito da sociedade do conhecimento.  
 
O Comité crê que o dinamismo do sector do turismo cria um forte valor acrescentado que contribui para 
reforçar a competitividade das economias nas regiões ultraperiféricas. Há, porém, que evitar o crescimento 
desmesurado do sector, dado o desequilíbrio e a incidência negativa na sustentabilidade ambiental destas 
regiões que poderá originar.  
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O Comité faz notar que a estratégia que a Comissão propõe para a ultraperiferia radica quase exclusivamente 
em dois instrumentos – o programa específico de compensação dos condicionalismos e o plano de acção para 
a grande vizinhança.  
 
− Contacto: Alberto ALLENDE  
                     (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 

 
 

4. DIREITOS DAS SOCIEDADES E FISCALIDADE  
 

• Constituição da sociedade anónima  
– Relator: Paolo BURANI (Empregadores – IT)  
 
– Referências: COM(2004) 730 final – 2004/0256 (COD) – CESE 843/2005  
 
– Pontos principais:  

 
O Comité aprova os objectivos da proposta de directiva e, em linhas gerais, as modalidades que a Comissão 
propõe para os atingir.  
 
Todavia, o CESE chama a atenção do Parlamento e do Conselho para o facto de a Comissão não poder 
exceder os limites do mandato que lhe foi conferido, que é o de simplificar, e não alterar, as disposições 
vigentes. É nesse sentido que o CESE visa oferecer o seu contributo, entre outros, sobre os seguintes:  
 
− avaliação da entrada para o capital constituída por valores mobiliários cotados,  
− perito para a avaliação das entradas de capital, bem como princípios e normas de avaliação, 
− necessidade de definição de uma única autoridade competente ("balcão único") em matéria de 

regulamentação e controlo das sociedades, com funções inclusive de carácter judiciário (tribunal 
administrativo),  

− mandato de aquisição das próprias acções pelas sociedades,  
− prazo previsto para a análise de cash flow,  
− direito da assembleia geral, em qualquer circunstância, a ser informada sobre todas as operações 

realizadas e receber um relatório escrito sobre cada proposta de orçamento,  
− noção de "accionista maioritário",  
− garantias de transparência,  
− possibilidade de os accionistas minoritários exigirem, individual ou colectivamente, que o accionista 

maioritário lhes compre as acções.  
 
− Contacto: Aleksandra KLENKE  
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Contas anuais de certas formas de sociedades  
 
– Relator: BYRNE (Empregadores – IE)  
 
– Referências: COM(2004) 725 final – 2004/0250 (COD) – CESE 844/2005  
 
– Pontos principais:  

  
O objectivo das propostas consiste em reforçar a confiança nas demonstrações financeiras e nos relatórios 
anuais publicados pelas sociedades europeias, para fornecer informação fiável, completa e facilmente 
acessível aos accionistas e outros interessados (por exemplo, trabalhadores e fornecedores).  
 
O CESE tece comentários sobre determinados pormenores do presente documento. No entanto, em geral, 
aprova o objectivo fixado e acredita na necessidade da presente acção para defender todos os interessados.  

 
− Contacto: João PEREIRA dos SANTOS  
              (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
• IVA – Período de aplicação da taxa normal mínima  
− Relator: Paolo BURANI (Empregadores – IT)  

 
− Referências: COM(2005) 136 final – 2005/0051 (CNS) – CESE 852/2005  
 
− Pontos principais:  
 
Dada a situação actual das políticas dos Estados-Membros em matéria fiscal, particularmente no que se 
refere ao IVA, o Comité não pode deixar de concordar com a iniciativa da Comissão. No entanto, o CESE 
aproveita a ocasião para sublinhar que falar de um "regime provisório" do IVA para designar um regime 
que vigora há décadas na pendência de um "regime definitivo" mais problemático do que nunca, é uma 
mistificação que já não está disposto a aceitar. Em nome da transparência para com o cidadão tantas vezes 
evocada e invocada, o Conselho deveria declarar que continuará a perseguir o objectivo estratégico da 
harmonização fiscal em matéria de IVA, mas que não é realista pensar que esse objectivo possa ser 
alcançado a curto/médio prazo.  
 
− Contacto: Roberto PIETRASANTA  
                     (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

_________________ 
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