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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: 
 

51/2005 Serviço de lavandaria em Bruxelas 
 
52/2005 Abertura do registo central de presenças segunda-feira, 19 de Dezembro, e terça-

feira, 20 de Dezembro de 2005 
 

 
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 
 
 

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO DE UM DEPUTADO AO PARLAMENTO EUROPEU 
ELEITO NA ALEMANHA 

 
Na sessão de 14 de Novembro de 2005, o Parlamento tomou conhecimento da nomeação do: 
 

Roland GEWALT 
 

em substituição do deputado Ingo SCHMITT (PPE/DE-DE), com efeitos a partir do dia 27 de Outubro de 
2005. 
 
 

_______________ 
 
 

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO DE UM DEPUTADO AO PARLAMENTO EUROPEU 
ELEITO NA ITALIA 

 
 
O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 15 de Novembro de 2005, tomou conhecimento da nomeação 
do : 
 

Giovanni PROCACCI 
 

em substituição do deputado Michele SANTORO (PSE/IT), com efeitos a partir do dia 15 de Novembro 
de 2005. 
 
 

_______________ 
 

 
TERMO DO MANDATO DE UMA DEPUTADA AO PARLAMENTO EUROPEU 

ELEITO NA POLÔNIA 
 
Na sessão de 1 de Dezembro de 2005, o Parlamento tomou conhecimento da nomeação do: 
 
 

Anna Elzbieta FOTYGA (UEN/PL) 
 

para funções incompatíveis com o mandato de deputada ao Parlamento Europeu. 
 
 
Nos termos do disposto n. 4 do artigo 8 do Regimento, o seu mandato de deputada ao Parlamento Europeu 
cessa, com efeitos a partir do dia 23 de Novembro de 2005. 
 

_______________ 
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
 
 
 
O Parlamento Europeu tomou nota de que : 
 
 

Giovanni PROCACCI 
 
 
aderiu ao Grupo ALDE, com efeitos a partir do dia 15 de Novembro de 2005. 
 
 
 

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS      (Situação em 02.12.2005) 
 
 
Autor  Objecto N° 

Manolis Mavrommatis Fundo de apoio aos desempregados de regiões atingidas 
pela ofensiva chinesa 

E-4050/05 

Simon Busuttil Requisitos financeiros para a participação de ONG nos 
programas da UE 

E-4051/05 

Mary McDonald Financiamento de um programa-piloto de prestação de 
cuidados a crianças internadas 

E-4052/05 

Christopher Heaton-Harris Gripe aviária e saúde humana E-4053/05 

Christopher Heaton-Harris Risco de gripe aviária E-4054/05 

Christopher Heaton-Harris As alfândegas e a segurança: disposições de aplicação de 
novas medidas de segurança 

E-4055/05 

Christopher Heaton-Harris Análogos de insulina E-4056/05 

Bart Staes Regime de reforma antecipada de funcionários E-4057/05 

Bart Staes Regime de reforma antecipada de funcionários E-4058/05 

Dan Jørgensen Protecção dos habitats marinhos E-4059/05 

Bernat Joan i Marí Representante político condenado por ter dito "bom dia" 
em curdo 

E-4060/05 

Bernat Joan i Marí Representante político condenado por ter dito "bom dia" 
em curdo 

E-4061/05 

Thomas Wise Regulamento relativo à patente comunitária E-4062/05 

Koenraad Dillen Apoio do Conselho ao Haiti E-4063/05 

Koenraad Dillen Processo Orhan Pamuk na Turquia E-4064/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Acordo de pesca UE- Mauritânia E-4065/05 

Manolis Mavrommatis Fundo de apoio aos desempregados nas regiões atingidas 
pela ofensiva chinesa 

E-4066/05 

Manolis Mavrommatis Encontro do Comissário para a Educação e a Cultura com 
as federações desportivas internacionais 

E-4067/05 

Dimitrios Papadimoulis Proposta de revisão do 3° Quadro Comunitário de Apoio 
(QCA) 

E-4068/05 

Dimitrios Papadimoulis Centrais eléctricas poluentes E-4069/05 
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Autor  Objecto N° 

Dimitrios Papadimoulis Proposta de revisão do 3° Quadro Comunitário de Apoio 
(QCA) e criação de grandes regiões 

E-4070/05 

Philip Claeys Condenação de um jornalista turco de ascendência 
arménia por "insulto ao Estado turco" 

E-4071/05 

Philip Claeys Presença de Robert Mugabe em Estados-Membros da 
União Europeia no âmbito de actividades das Nações 
Unidas 

E-4072/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Acordo de Comércio Livre UE - Conselho de Cooperação 
do Golfo 

P-4073/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Medidas contra a fraude nas importações provenientes da 
China 

E-4074/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Medidas da UE contra a fraude nas importações E-4075/05 

Simon Busuttil Reciprocidade entre Malta e o Brasil em matéria de vistos E-4076/05 

Bart Staes Derrogações ao Regulamento (CE) nº 1185/2003 relativo 
à remoção das barbatanas de tubarões 

E-4077/05 

David Hammerstein Mintz Projecto de urbanização Anfi Tauro na ilha de Gran 
Canaria (Espanha) 

E-4078/05 

Maria Matsouka As maiores vítimas do desemprego são os diplomados E-4079/05 

Dimitrios Papadimoulis Centro de triagem e reciclagem de materiais em 
Tsapournia, Aitolo Akarnania 

E-4080/05 

Georgios Karatzaferis Informações sobre o recrutamento de "especialistas" pelo 
Ministério da Justiça grego no âmbito de um "programa" 
não especificado 

E-4081/05 

Nikolaos Sifunakis e Panagiotis 
Beglitis 

Cremação dos mortos na Grécia E-4082/05 

Stéphane Le Foll, Marc Tarabella e 
Rosa Miguélez Ramos 

A chalota E-4083/05 

Antolín Sánchez Presedo Iniciativas relacionadas com o terramoto ocorrido no 
Paquistão 

P-4084/05 

Werner Langen Reprodução do salmão ameaçada P-4085/05 

Joseph Muscat Directiva relativa à Avaliação Ambiental Estratégica 
(AAE) e campos de golfe 

P-4086/05 

James Allister Exportação de suínos da Dinamarca E-4087/05 

Mogens Camre Corrupção na Roménia E-4088/05 

Michl Ebner Universidades húngaras na Roménia E-4089/05 
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Autor  Objecto N° 

Michl Ebner Ensino superior na Roménia E-4090/05 

Dimitrios Papadimoulis Concurso geral COM/A/1/02 E-4091/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou O Sul da Europa ameaçado pela desertificação E-4092/05 

Alyn Smith PMEs e contratos públicos E-4093/05 

Marie-Line Reynaud Fundo europeu de adaptação à globalização E-4094/05 

José Silva Peneda Investigação por práticas de dumping na indústria do 
calçado 

E-4095/05 

Claude Moraes Mandado do Detenção Europeu P-4096/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Campanha leiteira espanhola 2004/2005 E-4097/05 

Hiltrud Breyer Imposto sobre o volume de negócios dos parques de 
atracções 

E-4098/05 

Michael Cramer Subvenções da UE para os agricultores malteses de 
Manikata 

E-4099/05 

Claude Moraes Tratar do problema da violência no futebol E-4100/05 

Cristiana Muscardini Cristãos na Terra Santa E-4101/05 

Paulo Casaca Cartel farmacêutico E-4102/05 

Cecilia Malmström Pesca no Mar do Norte E-4103/05 

Michael Cramer Construção da circunvalação de Manikata em Malta E-4104/05 

Ashley Mote O Sr. Olli Rehn e o Serviço de Informações E-4105/05 

Ashley Mote O Sr. Joaquin Almunia e o Serviço de Informações E-4106/05 

Ashley Mote O Sr. Joe Borg e o Serviço de Informações E-4107/05 

Ashley Mote A Sra. Viviane Réding e o Serviço de Informações E-4108/05 

Ashley Mote O Sr. Ján Figel' e o Serviço de Informações E-4109/05 

Ashley Mote O Sr. Franco Frattini e o Serviço de Informações E-4110/05 

Ashley Mote O Sr. Charlie McCreevy e o Serviço de Informações E-4111/05 

Ashley Mote Unidades de medida do sistema métrico E-4112/05 

Ashley Mote A morte de Wim Duisenberg E-4113/05 

Jan Ehler Fontes de energia renováveis II E-4114/05 

Gay Mitchell Acesso ao transporte aéreo dos passageiros com 
mobilidade reduzida 

E-4115/05 
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Autor  Objecto N° 

Lasse Lehtinen Recurso da Comissão contra a Finlândia sobre a caça aos 
lobos 

P-4116/05 

Witold Tomczak Declarações do porta-voz da Comissão sobre o resultado 
das eleições presidenciais na Polónia 

P-4117/05 

Emine Bozkurt Extorsões constantes cometidas contra os viajantes nas 
fronteiras búlgaras 

P-4118/05 

Ashley Mote Mandato de Javier Solana E-4119/05 

Françoise Grossetête Revisão da legislação farmacêutica - cláusula de 
autorização de colocação no mercado condicional 

E-4120/05 

Luciana Sbarbati Discriminação no ensino das línguas estrangeiras E-4121/05 

Stanisław Jałowiecki Discriminação contra as empresas polacas do sector 
automóvel no mercado francês 

E-4122/05 

Ilda Figueiredo Apoios a familiares e pessoas com deficiência profunda E-4123/05 

Ilda Figueiredo Acidentes de trabalho e doenças profissionais E-4124/05 

Ilda Figueiredo Aplicação do Plano de Acção Europeu E-4125/05 

Kathalijne Buitenweg Efeitos indesejáveis da atribuição gratuita de quotas de 
emissão de CO2 

P-4126/05 

Antolín Sánchez Presedo Declaração de Indicação Geográfica Protegida (IGP) da 
castanha galega 

E-4127/05 

Daniel Caspary Perguntas sobre a execução do orçamento da UE E-4128/05 

Daniel Caspary Postos de trabalho equipados com PCs: pagamento de 
direitos de autor 

E-4129/05 

Daniel Caspary Desempenho da Escola Europeia de Karlsruhe 
relativamente a outras Escolas Europeias 

E-4130/05 

Georgios Karatzaferis Barragem de Aposelemi em Creta E-4131/05 

Catherine Stihler Prevenção do alastramento da gripe aviária E-4132/05 

Catherine Stihler Prevenção do alastramento da gripe aviária E-4133/05 

Catherine Stihler Pobreza infantil na UE E-4134/05 

Catherine Stihler Problemas com os voos e indemnização dos passageiros E-4135/05 

Catherine Stihler Custos de tratamento das doenças relacionadas com o 
tabaco 

E-4136/05 

Catherine Stihler Investigação das causas do cancro da mama E-4137/05 

Mary McDonald Cabos eléctricos E-4138/05 
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Autor  Objecto N° 

Mary McDonald Estratégia de tratamento de resíduos E-4139/05 

Cecilia Malmström Eleições em Zanzibar e na Tanzânia E-4140/05 

Cecilia Malmström Eleições em Zanzibar e na Tanzânia E-4141/05 

Katerina Batzeli Aumento dos recrutamentos para o sector público grego e 
défice público 

P-4142/05 

Kathy Sinnott Schwarz Pharma P-4143/05 

Mary McDonald e Bairbre de Brún Agrupamentos tácticos da UE E-4144/05 

Marco Rizzo Olimpias de Cassano Magnago E-4145/05 

Alessandro Foglietta Aplicação do artigo 11º da Directiva 2001/37/CE relativa 
aos produtos do tabaco 

P-4146/05 

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-4147/05 

André Laignel Financiamento da investigação sobre células estaminais 
embrionárias 

E-4148/05 

Luciana Sbarbati Instituição do número 112 europeu E-4149/05 

Luciana Sbarbati Adopção na Roménia: critério exclusivo o domicílio e não 
a cidadania 

E-4150/05 

Alessandro Foglietta Regulamentação dos produtos à base de nicotina rotulados 
com alegações sanitárias 

E-4151/05 

Šarūnas Birutis Energia atómica E-4152/05 

Albert Maat e Joseph Daul Parecer científico da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (EFSA) sobre a rinotraqueíte 
infecciosa bovina nos rebanhos (EFSA-Q-2005-018) 

E-4153/05 

Hiltrud Breyer Aprovação de milho geneticamente modificado do tipo 
MON 863 - problemas identificados em relatórios 
periciais 

P-4154/05 

Joost Lagendijk Planos do Governo neerlandês para a construção da auto-
estrada A6-A9 através de zonas naturais sensíveis 

P-4155/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Limiares de valor acrescentado nas normas de origem E-4156/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Estudo de impacto do critério do valor acrescentado nas 
normas de origem 

E-4157/05 

Robert Goebbels Deficiências e delegação de competências em matéria de 
controlo de segurança das matérias nucleares 

E-4158/05 
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Autor  Objecto N° 

Hynek Fajmon Possibilidade de introdução de uma taxa zero do IVA 
sobre os produtos alimentares na República Checa 

P-4159/05 

Hynek Fajmon Eventual introdução de uma taxa zero de IVA sobre os 
produtos alimentícios na República Checa 

E-4160/05 

Kyriacos Triantaphyllides Ataque mortífero no Iraque P-4161/05 

Jonas Sjöstedt Situação de Maral Yklymova E-4162/05 

Jonas Sjöstedt Situação de Maral Yklymova E-4163/05 

Dominique Vlasto Taxas reduzidas do IVA P-4164/05 

Margie Sudre Taxas reduzidas do IVA P-4165/05 

Monica Frassoni Início dos trabalhos relativos ao projecto turístico de 
construção do grupo Is Arenas s.r.l. objecto de um 
processo de infracção (Narbolìa, Sardenha, Itália) 

P-4166/05 

Christofer Fjellner Protelamento de processos em matéria de jogos de azar P-4167/05 

Chris Davies Avaliação da poluição pelo amianto P-4168/05 

Catherine Stihler Voos utilizados para extradição e a UE P-4169/05 

Georgios Karatzaferis As ossadas dos heróis da luta contra o fascismo 
abandonadas nas montanhas do Epiro do Norte 

E-4170/05 

Ioannis Gklavakis Medidas de apoio aos avicultores europeus E-4171/05 

Catherine Stihler Voos de "restituição" e a UE E-4172/05 

Graham Watson Proibição da importação de aves selvagens E-4173/05 

Graham Watson Direitos aplicados aos biocombustíveis E-4174/05 

Graham Watson Direitos aplicados aos biocombustíveis E-4175/05 

Konrad Szymański Declarações dos representantes da Comissão Europeia 
sobre as eleições na Polónia 

E-4176/05 

Adeline Hazan Observância, por parte dos Estados-Membros, das 
recomendações da OMS em matéria de luta contra a raiva 
e outras zoonoses 

P-4177/05 

Monica Frassoni Instrumentalização do financiamento comunitário 
destinado ao estudo preliminar do projecto de linha 
ferroviária de alta velocidade entre Turim e Lyon 

P-4178/05 

 Pergunta anulada P-4179/05 

David Hammerstein Mintz Reabilitação da praia de La Llana em San Pedro del 
Pinatar (Múrcia) 

E-4180/05 
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Autor  Objecto N° 

Glyn Ford Reconstrução do Iraque E-4181/05 

Glyn Ford Emigração iraquiana E-4182/05 

Glyn Ford Reconhecimento internacional das minorias iraquianas E-4183/05 

Monica Frassoni Instrumentalização do financiamento comunitário 
destinado ao estudo preliminar do projecto de linha 
ferroviária de alta velocidade entre Turim e Lyon 

E-4184/05 

Sylwester Chruszcz Projecto turístico "Circuito da Cortina de Ferro" E-4185/05 

Hiltrud Breyer Preparados para bebés e crianças isentos de pesticidas E-4186/05 

Anja Weisgerber Ajudas estruturais 2007-2013: possibilidade de co-
financiamento de medidas de conversão através de fundos 
estruturais da UE 

E-4187/05 

Georgios Karatzaferis Compra de aviões de combate pela Grécia E-4188/05 

Georgios Karatzaferis Instalação de um aviário junto à antiga Dodoni E-4189/05 

Jules Maaten Situação no Nepal E-4190/05 

Jules Maaten Situação no Nepal E-4191/05 

Sharon Bowles Incineração de lixo doméstico E-4192/05 

Charles Tannock Liberdade religiosa na Roménia E-4193/05 

Philip Claeys Proibição da utilização das letras Q e W na Turquia E-4194/05 

Philip Claeys Carta do Embaixador da Turquia contra a liberdade de 
imprensa na Dinamarca 

E-4195/05 

Margrietus van den Berg Declarações do Presidente iraniano Ahmadinejad E-4196/05 

Margrietus van den Berg Angola e a iniciativa relativa à transparência da indústria 
extractiva 

E-4197/05 

Erik Meijer Discriminação dos motoristas de veículos pesados 
originários dos novos Estados- 

E-4198/05 

Anneli Jäätteenmäki Divulgação das viagens dos Comissários E-4199/05 

Hélène Goudin O Plano D da Comissão E-4200/05 

Hélène Goudin Retardador de chama decaBDE E-4201/05 

Hélène Goudin A comissão sueca responsável pela concorrência apresenta 
queixa à Comissão contra a assembleia regional de 
Norrbotten e o município de Boden 

E-4202/05 
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Autor  Objecto N° 

Hélène Goudin Acórdão do Tribunal de Justiça no processo C-111/03 
sobre os controlos suecos relativos à presença de 
salmonela 

E-4203/05 

Claude Moraes Centros de detenção americanos na Polónia e na Roménia P-4204/05 

Sepp Kusstatscher Aplicação do plano nacional de atribuição de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa em Itália para o 
período de 2005-2007 

P-4205/05 

Paulo Casaca Campanha de calúnias na imprensa portuguesa P-4206/05 

Katerina Batzeli Negociações com a China sobre a indústria de construção 
naval no âmbito da OCDE e da OMC 

P-4207/05 

Gay Mitchell Alterações ao Acordo TRIPS E-4208/05 

Gay Mitchell Investigação europeia em ciências marinhas E-4209/05 

Avril Doyle Utilização de gatos e cães vivos como isco para capturar 
tubarões 

E-4210/05 

Graham Watson Discriminação salarial entre professores escoceses e 
ingleses das Escolas Europeias 

E-4211/05 

Claude Moraes Centros de detenção dos EUA na Polónia e Roménia E-4212/05 

Antonio Di Pietro Grave violação da regulamentação comunitária por parte 
da indústria transformadora de tomate na província de 
Foggia 

E-4213/05 

Antonio Di Pietro Importação ilícita de concentrado de tomate chinês E-4214/05 

Ria Oomen-Ruijten Nova lei relativa aos seguros de doença nos Países Baixos E-4215/05 

Proinsias De Rossa Proposta de decisão-quadro sobre a luta contra o racismo 
e a xenofobia 

E-4216/05 

Proinsias De Rossa Proposta de decisão-quadro sobre a luta contra o racismo 
e a xenofobia 

E-4217/05 

Proinsias De Rossa Projecto de regulamento relativo a tripulações de cabina e 
a limitações do tempo de voo 

E-4218/05 

Proinsias De Rossa Direito à licença parental na função pública E-4219/05 

Proinsias De Rossa Campanha de informação destinada aos trabalhadores 
migrantes sobre os seus direitos como cidadãos da UE 

E-4220/05 

Proinsias De Rossa Cláusula irlandesa da "residência habitual" para o 
pagamento de prestações da segurança social a cidadãos 
da UE 

E-4221/05 

Proinsias De Rossa Investigação relativa à "Equitable Life" E-4222/05 
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Proinsias De Rossa Grupo de Directores-Gerais para as Relações Laborais E-4223/05 

Proinsias De Rossa Aplicação da Directiva relativa aos meios portuários de 
recepção de resíduos gerados em navios 

E-4224/05 

Proinsias De Rossa Transposição da Acção Comum 96/443/JAI, relativa à 
acção contra o racismo e a xenofobia 

E-4225/05 

Proinsias De Rossa Situação dos romanichéis e dos viajantes na Europa E-4226/05 

Proinsias De Rossa Produtos cosméticos e ensaios em animais E-4227/05 

Proinsias De Rossa Pesca com redes de emalhar de deriva E-4228/05 

Proinsias De Rossa Regime de reforma antecipada dos agricultores E-4229/05 

María Ayuso González Autorização do ácido láctico P-4230/05 

Konstantinos Hatzidakis Direitos da minoria grega na Albânia P-4231/05 

Georgios Karatzaferis Formação de agricultores búlgaros na Grécia no âmbito do 
INTERREG III 

E-4232/05 

Georgios Karatzaferis Contratos públicos de construção na Grécia E-4233/05 

Konstantinos Hatzidakis Doação de órgãos na UE E-4234/05 

Dimitrios Papadimoulis Construção de crematórios na Grécia E-4235/05 

Arlene McCarthy Transferências de dinheiro entre Estados-Membros da UE E-4236/05 

Cristiana Muscardini Ataque do Irão contra Israel E-4237/05 

Cristiana Muscardini Discriminações croatas relativamente à Itália E-4238/05 

Umberto Guidoni Obstáculos à divulgação da ciência na sociedade E-4239/05 

Giuseppe Castiglione Gestão e erradicação das doenças do gado bovino na UE E-4240/05 

Antonio Di Pietro Violação por parte do Estado italiano da directiva 
europeia 2001/23/CE e consequentes violações dos 
direitos dos trabalhadores por parte da sociedade Telecom 
Itália S.p.A. 

E-4241/05 

Antonio Di Pietro Violação da directiva europeia 2001/23/CE sobre os 
direitos dos trabalhadores em matéria de protecção dos 
despedimentos colectivos por parte da sociedade "Intesa 
Gestione Crediti S.p.A" 

E-4242/05 

Jean Lambert Testes à qualidade do ar de Londres P-4243/05 

Georgios Karatzaferis Visita da Comissária Hübner à Grécia e carta do Sr. 
Meadows 

E-4244/05 
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Georgios Karatzaferis Revelações sobre irregularidades no sector alimentar na 
Grécia e a apatia das autoridades gregas 

E-4245/05 

Ioannis Gklavakis Harmonização da Turquia com o acervo comunitário E-4246/05 

Richard Corbett Regresso de refugiados ao Iraque E-4247/05 

John Bowis Melhores práticas em matéria de asma e de outras doenças 
respiratórias 

E-4248/05 

Johannes Voggenhuber Pergunta sobre a legislação da UE em matéria de 
transporte de animais com referência a um programa 
exibido pela ZDF em 11 de Outubro de 2005, às 22h15 

P-4249/05 

Anne Van Lancker Criação de uma Europol social P-4250/05 

Josu Ortuondo Larrea Ajudas da União Europeia na região de Apurimac (Peru) E-4251/05 

Dimitrios Papadimoulis Denúncias de existência de prisões americanas em países 
da Europa Oriental 

E-4252/05 

Dimitrios Papadimoulis Transferência de explorações antes da entrada em vigor da 
nova PAC 

E-4253/05 

Simon Busuttil European City Guide E-4254/05 

Christine De Veyrac Fiscalidade - matéria colectável do imposto sobre as 
sociedades 

E-4255/05 

Christine De Veyrac Saúde - gripe das aves E-4256/05 

Jonas Sjöstedt Situação dos homossexuais, bissexuais, e transsexuais nos 
novos Estados-Membros 

E-4257/05 

Jonas Sjöstedt Situação dos homossexuais, bissexuais, e transsexuais nos 
novos Estados-Membros 

E-4258/05 

Raül Romeva i Rueda Directiva RSE - Responsabilidade social das empresas E-4259/05 

Raül Romeva i Rueda O conceito de violência contra as mulheres E-4260/05 

Raül Romeva i Rueda O conceito de violência contra as mulheres E-4261/05 

Marco Rizzo Sítios negros E-4262/05 

Marco Rizzo Fábrica Olimpias de Cassano Magnago E-4263/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Financiamento comunitário do porto exterior de A Coruña 
(Espanha) 

P-4264/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Perspectivas Financeiras 2007-2013 e coesão europeia E-4265/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Projecto atlântico de comboio de alta velocidade E-4266/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Projecto atlântico de comboio de alta velocidade E-4267/05 
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Política Comum de Pesca e desenvolvimento regional E-4268/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Segurança marítima E-4269/05 

 Pergunta anulada E-4270/05 

Neil Parish e Glyn Ford "Save Concorde" E-4271/05 

Neil Parish e Glyn Ford "Save Concorde" E-4272/05 

Arūnas Degutis Bielorrússia E-4273/05 

Umberto Guidoni Prevenção das doenças E-4274/05 

Frank Vanhecke Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa E-4275/05 

Ilda Figueiredo Estatísticas sobre a situação das pessoas com deficiência E-4276/05 

Willy Meyer Pleite Ameaças sobre o Sitio de Interesse Comunitário (SIC) da 
Ilha de Tabarca (Elche- Espanha) 

E-4277/05 

Willy Meyer Pleite Ameaças sobre as zonas SIC e ZEPA pelo PORN do 
Penyagolosa (Castelló, Espanha) 

E-4278/05 

Willy Meyer Pleite Derrocada da estrutura de ferro de um viaduto em 
construção causando a morte de seis trabalhadores 
(Almuñecar, Espanha) 

E-4279/05 

Alyn Smith Registered Social Landlords na Escócia e regulamentação 
comunitária relativa aos contratos públicos 

E-4280/05 

Neil Parish Propostas de reforma do sector do açúcar E-4281/05 

Jana Bobošíková Financiamento destinado à regeneração e à revitalização 
dos aglomerados urbanos pré-fabricados a título dos 
Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão de 2007 a 2013 

P-4282/05 

Dimitrios Papadimoulis Projecto de orçamento para 2006 P-4283/05 

Roger Knapman Transparência nas Instituições europeias P-4284/05 

Georgios Karatzaferis Compra de aviões de combate pela Grécia E-4285/05 

Christopher Heaton-Harris Direitos de propriedade intelectual E-4286/05 

Alyn Smith Teste de cidadania britânica E-4287/05 

Alyn Smith Tratamento dos requerentes de asilo na UE E-4288/05 

Alyn Smith Buscas no Reino Unido relacionadas com a deportação de 
requerentes de asilo cujos pedidos foram recusados 

E-4289/05 

Mario Mauro Democracia na China E-4290/05 

Hannes Swoboda Luta contra a criminalidade na Bulgária P-4291/05 
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Gérard Onesta Promoção do transporte por dirigíveis P-4292/05 

André Brie Violação do direito da concorrência no quadro da venda 
de "bilhetes condicionais" pelo Comité de Organização do 
Campeonato Mundial de Futebol 2006, na Alemanha 

P-4293/05 

Hélène Goudin Liberdade de circulação na UE P-4294/05 

Willy Meyer Pleite Prisões secretas da CIA P-4295/05 

Werner Langen Direitos aduaneiros P-4296/05 

Raül Romeva i Rueda Política Agrícola Comum da UE E-4297/05 

Raül Romeva i Rueda Sudão E-4298/05 

Nigel Farage Cuidados de saúde na União Europeia E-4299/05 

John Purvis Ajuda da UE aos países menos avançados para projectos 
de abastecimento de água e saneamento 

E-4300/05 

Roberta Angelilli Fundos para a valorização da espelta E-4301/05 

Roberta Angelilli Fundos para a produção e a valorização do sector dos 
viveiros de Pistoia 

E-4302/05 

Giusto Catania O caso de Angelo D'Arcangeli E-4303/05 

María Herranz García Importações de maçã do hemisfério Sul E-4304/05 

Stephen Hughes e Maria Matsouka Famílias de etnias minoritárias: as maiores vítimas de 
discriminação no mercado laboral da Grã-Bretanha 

E-4305/05 

Mary McDonald Referendo no Montenegro E-4306/05 

Mary McDonald Referendo no Montenegro E-4307/05 

Mary McDonald Autoridades locais E-4308/05 

Michael Cashman Reciclagem de produtos com trítio utilizados na pesca de 
lazer 

P-4309/05 

Zdzisław Chmielewski Plano de reabilitação das unidades populacionais de 
bacalhau do Báltico 

P-4310/05 

María Herranz García Importações de cogumelos P-4311/05 

Ivo Belet Fornecimento transfronteiriço de pessoal pelas empresas 
de trabalho temporário (operações transfronteiriças 
trilaterais) 

P-4312/05 

Bernat Joan i Marí Violação do direito à utilização da língua materna no Tirol 
do Sul 

E-4313/05 

Paulo Casaca e Struan Stevenson Mensagens contraditórias da UE sobre o regime de Teerão E-4314/05 
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Saïd El Khadraoui Transportes públicos ferroviários e rodoviários E-4315/05 

Saïd El Khadraoui Transportes públicos ferroviários e rodoviários E-4316/05 

Dorette Corbey Injecção do peixe com água e proteínas animais E-4317/05 

Roger Helmer Acordos/negociações comerciais com países não membros 
da UE 

P-4318/05 

Jaime Mayor Oreja Independência das autoridades espanholas responsáveis 
pela concorrência 

P-4319/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Política comunitária de integração dos emigrantes na UE P-4320/05 

Ioannis Gklavakis Apoio às culturas energéticas P-4321/05 

Nigel Farage Nomeação de Karel Van Miert P-4322/05 

Gisela Kallenbach Ameaças contra organizações não governamentais e 
minorias étnicas na Sérvia 

E-4323/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven e 
Edith Mastenbroek 

Registo dos contratos públicos da Bulgária E-4324/05 

Mary McDonald Rendimento mínimo E-4325/05 

Mario Borghezio Exclusão da Padânia e do centro-norte de Itália das ajudas 
estatais e das ajudas estatais com finalidade regional 

E-4326/05 

Frank Vanhecke Situação dos advogados na China E-4327/05 

Frank Vanhecke Ocupação do Tibete E-4328/05 

Frank Vanhecke Ano Europeu do Diálogo Intercultural (2008) E-4329/05 

Frank Vanhecke Protecção dos direitos fundamentais pela Agência da 
União Europeia para os Direitos Fundamentais 

E-4330/05 

Raül Romeva i Rueda A Associação Euro-mediterrânica P-4331/05 

Horst Schnellhardt Medidas transitórias para a transposição dos 
Regulamentos (CE) 853/2004, (CE) 854/2004 e (CE) 
882/2004 (Projecto de regulamento SANCO/2536/2005) 

P-4332/05 

Raül Romeva i Rueda Parceria Euro-Mediterrânica E-4333/05 

Jean Cottigny e Maria Matsouka Distúrbios sociais em França E-4334/05 

Stavros Lambrinidis Prisões secretas americanas para suspeitos de terrorismo E-4335/05 

Stavros Lambrinidis Prisões secretas americanas para suspeitos de terrorismo E-4336/05 

Mia De Vits Posição da Comissão respeitante ao imposto sobre as 
sociedades 

P-4337/05 
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Hiltrud Breyer Gripe aviária P-4338/05 

Bernhard Rapkay Estudo sobre o sector da água E-4339/05 

Nikolaos Vakalis Representação da UE na Organização Internacional da 
Energia 

E-4340/05 

Manolis Mavrommatis Nova entrada de 500 toneladas de produtos ilegais na UE E-4341/05 

Dimitrios Papadimoulis Participação da República de Chipre na Organização de 
Cooperação Económica do Mar Negro (BSEC) 

E-4342/05 

Dimitrios Papadimoulis Trabalhos de abertura do túnel de Kallidromos E-4343/05 

James Allister AECT E-4344/05 

James Allister Funcionamento dos AECT E-4345/05 

James Allister AECT concorrentes E-4346/05 

Francisco Assis Brindes nos alimentos P-4347/05 

Hiltrud Breyer Subvenções destinadas à cidade de Georgsmarienhütte E-4348/05 

Catherine Stihler Acordo de pesca UE-Marrocos E-4349/05 

Giulietto Chiesa e Giovanni Fava Prisões da CIA na Europa E-4350/05 

Giulietto Chiesa e Giovanni Fava Prisões da CIA na Europa E-4351/05 

Bart Staes Reconhecimento de diplomas E-4352/05 

Bart Staes e outros Tendências das populações de Streptopelia turtur e 
Coturnix coturnix e esforços de conservação destas 
espécies na União Europeia e em Malta 

E-4353/05 

Bart Staes e outros Declaração maltesa sobre a obtenção prévia de uma 
"nova" derrogação à caça na Primavera em Malta 

E-4354/05 

Bart Staes e outros Relatório oficial de Malta à Comissão sobre a 
compatibilidade da derrogação relativa à caça na 
primavera com os requisitos da Directiva "Aves" 

E-4355/05 

Bart Staes e outros Informação objectiva e científica sobre a caça ilegal em 
Malta 

E-4356/05 

Bart Staes e outros Promessa da Comissão de colaborar com Malta para 
melhorar a aplicação local da legislação sobre caça e caça 
com armadilha 

E-4357/05 

Bart Staes e outros Compromisso da Comissão de recolher informação 
pormenorizada sobre o comércio de aves em Malta 

E-4358/05 

Toine Manders e GRAF Alexander 
Lambsdorff 

Abuso de posição dominante pelo Comité organizador do 
campeonato do Mundo de 2006 da FIFA 

E-4359/05 
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Margrietus van den Berg Reunião dos membros do processo Kimberly P-4360/05 

James Nicholson Liberdade religiosa no Sri Lanka E-4361/05 

Marco Pannella e Emma Bonino Agravamento das perseguições no Camboja e violações 
do acordo UE-Camboja 

E-4362/05 

Eija-Riitta Korhola Acordo climático de seis países da costa do Pacífico E-4363/05 

Saïd El Khadraoui Política sobre adubos na Flandres P-4364/05 

Ana Mato Adrover Futura legislação sobre os trabalhadores transfronteiriços E-4365/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Produtos sensíveis na OMC E-4366/05 

Giusto Catania e Roberto 
Musacchio 

O caso de Ali Berisha E-4367/05 

Erik Meijer Falta de sinalização de minas abandonadas desde a guerra 
no litoral da Croácia, zona novamente visitada por um 
número crescente de turistas 

E-4368/05 

Lapo Pistelli OPA da Gas Natural sobre a Endesa P-4369/05 

Manuel dos Santos Segurança infantil P-4370/05 

Manolis Mavrommatis Acidentes no local de trabalho E-4371/05 

Stavros Lambrinidis Compatibilidade das expulsões em França com os 
princípios do Direito europeu e internacional 

E-4372/05 

Dimitrios Papadimoulis Aplicação da Directiva 2000/34/CE na Grécia E-4373/05 

Dimitrios Papadimoulis Aplicação do Regulamento (CE) n° 998/2003 na Grécia E-4374/05 

Georgios Karatzaferis Não inscrição de projectos no Programa de Investimentos 
Públicos grego 

E-4375/05 

Georgios Karatzaferis Salários e inflação na Grécia E-4376/05 

Terence Wynn Transparência dos pagamentos da PAC E-4377/05 

Struan Stevenson Estações eólicas na Ilha de Lewis (Escócia) E-4378/05 

Bernard Poignant Regime de IVA relativo às associações de co-proprietários 
à luz da Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) 

E-4379/05 

Ilda Figueiredo Convenção das Nações Unidas sobre os direitos humanos E-4380/05 

Ilda Figueiredo Acordo têxtil União Europeia/China E-4381/05 

Paulo Casaca Negociações secretas com o regime iraniano E-4382/05 

Paulo Casaca Princípio da anualidade e adaptação do registo 
contabilístico ao facto económico na PAC 

E-4383/05 
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Paulo Casaca Condicionalidade social nos pagamentos agrícolas E-4384/05 

Jana Bobošíková "Karlovarské oplatky" E-4385/05 

Richard Seeber Futuro acesso às universidades austríacas E-4386/05 

Georgios Karatzaferis Direitos humanos na Turquia E-4387/05 

Catherine Stihler Estatísticas sobre o uso excessivo de solventes inalantes E-4388/05 

Catherine Stihler Estatísticas sobre o uso excessivo de solventes inalantes E-4389/05 

Carlo Fatuzzo Problemas de transitabilidade e segurança pública em 
Vivaro (Pordenone) - Itália 

E-4390/05 

Konrad Szymański Discriminação de falantes de língua polaca pelas 
autoridades e pelos tribunais alemães 

E-4391/05 

Tomáš Zatloukal Consequências para o ambiente resultantes da construção 
do canal Danúbio - Oder - Elba 

P-4392/05 

Roberta Angelilli Pílula abortiva RU486 P-4393/05 

Raül Romeva i Rueda Regulamentação REACH E-4394/05 

Sajjad Karim Tratamento desumano de imigrantes subsaarianos em 
Marrocos 

E-4395/05 

Pasqualina Napoletano e outros Inquérito sobre a ONG "Movimondo" e resposta à 
pergunta do deputado Agnoletto 

E-4396/05 

Karl-Heinz Florenz Funcionamento do mercado interno europeu no sector do 
aprovisionamento energético  - Perda de competitividade 
em virtude de preços elevados 

E-4397/05 

Cristiana Muscardini Indústria de raptos na Venezuela E-4398/05 

Cristiana Muscardini Ecofin e redução das taxas de IVA E-4399/05 

Bart Staes Revista manual do pessoal dos aeroportos E-4400/05 

Salvador Garriga Polledo Liberdade de acesso à reforma laboral E-4401/05 

Salvador Garriga Polledo Novas tecnologias para detectar armas nos controlos de 
aceso às aeronaves 

E-4402/05 

David Martin Acordo da UE com a Tailândia sobre o acesso ao mercado 
do arroz 

P-4403/05 

Syed Kamall Reforma do regime do açúcar da UE P-4404/05 

Caroline Jackson Preços discriminatórios praticados pela Apple P-4405/05 

Iles Braghetto Gripe aviária e reconhecimento do centro IZSVe P-4406/05 
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Nicola Zingaretti Modalidades de execução do projecto BRITA in PuBs, 
DG TREN, e substituição dos parceiros 

P-4407/05 

Czesław Siekierski Proibição da importação de carne e de produtos de origem 
vegetal da Polónia por parte da Rússia 

P-4408/05 

Raül Romeva i Rueda Chechénia E-4409/05 

Mogens Camre Tentativa da Turquia de reprimir a liberdade de expressão 
na Dinamarca 

E-4410/05 

Dimitrios Papadimoulis Aumento das tarifas de ligação à Internet E-4411/05 

Alyn Smith Apoio financeiro europeu ao uso das tecnologias da 
informação na Escócia 

E-4412/05 

David Martin Classificação errada das importações de etanol E-4413/05 

Gerard Batten Ajuda à Etiópia e o Acordo de Argel de Dezembro de 
2000 

E-4414/05 

Fiona Hall Controlo das armas de pequeno calibre E-4415/05 

Eija-Riitta Korhola Condições de trabalho nas estufas espanholas E-4416/05 

Eija-Riitta Korhola Condições de trabalho nas estufas espanholas E-4417/05 

Nikolaos Vakalis Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças 
climáticas 

P-4418/05 

Karin Jöns Aplicação da directiva relativa ao tempo de trabalho P-4419/05 

Manolis Mavrommatis Fuga de investigadores e cientistas europeus para os 
Estados Unidos da América 

E-4420/05 

Arūnas Degutis Esclarecimento sobre a criação dos comités de 
utilizadores dos aeroportos 

E-4421/05 

Roger Helmer Directiva sobre o transporte rodoviário E-4422/05 

Robert Kilroy-Silk Ajuda de solidariedade a França E-4423/05 

Eva-Britt Svensson Construção de um bordel com vista ao Campeonato do 
Mundo de Futebol em Berlim 

P-4424/05 

John Purvis Liberalização do mercado europeu da energia E-4425/05 

Richard Corbett Violação dos direitos humanos na Eritreia E-4426/05 

Eva-Britt Svensson Construção de um bordel tendo em vista o Campeonato 
Mundial de Futebol em Berlim 

E-4427/05 

Helmuth Markov e outros Condições impostas pela Comissão Europeia para salvar o 
consórcio Alstom 

E-4428/05 
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Glyn Ford Definição de águas interiores E-4429/05 

Peter Skinner Concorrência no mercado de serviços postais E-4430/05 

Erik Meijer Influência da legislação fiscal espanhola no elevado nível 
das ofertas de empresas espanholas para a aquisição das 
participações do Estado nas empresas francesas de 
exploração de portagens rodoviárias 

E-4431/05 

Michl Ebner Autorização de estacionamento para deficientes E-4432/05 

Kyriacos Triantaphyllides Incidentes na Turquia durante um jogo de futebol E-4433/05 

Antonio Di Pietro Grave evasão do IVA no âmbito do comércio 
intracomunitário de veículos automóveis 

P-4434/05 

Bart Staes O relatório de Malta sobre a aplicação da derrogação à 
caça na Primavera 

P-4435/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Situação na Bielorrússia P-4436/05 

Georgios Papastamkos Governança da Internet E-4437/05 

Neil Parish Desenvolvimento rural E-4438/05 

Neil Parish Desenvolvimento rural E-4439/05 

Glenys Kinnock Cumprimento das regras da OMC sobre patentes E-4440/05 

James Allister Insolvência da fábrica IFI (II) E-4441/05 

Chris Davies Designação de Zonas de Protecção Especial em Chipre E-4442/05 

Chris Davies Comunicação da Comissão sobre a Biodiversidade E-4443/05 

Chris Davies Indicador de referência sobre a biodiversidade E-4444/05 

Roberta Angelilli Unilever Italia: alegada violação das normas de protecção 
dos trabalhadores no caso de transferência de sectores da 
empresa 

E-4445/05 

Roberta Angelilli AMA Senegal: casos de cólera E-4446/05 

Erik Meijer Abusos causados pelo monopólio das empresas de 
distribuição de televisão por cabo nos Países Baixos e 
possibilidade de os órgãos nacionais de supervisão 
congelarem ou reduzirem as tarifas fortemente em alta 

E-4447/05 

Hélène Goudin Campanhas de informação sobre a UEM E-4448/05 

Marian Harkin Novo Programa de Avaliação dos Sistemas de Retenção 
para Crianças (NPACS) 

P-4449/05 

Mary McDonald Informação e consulta P-4450/05 
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Autor  Objecto N° 

Panagiotis Beglitis O Washington Post revela a existência de prisões na 
Europa Oriental 

E-4451/05 

Panagiotis Beglitis Política comunitária em matéria de aos maus-tratos e de 
violação de mulheres indefesas 

E-4452/05 

Mary McDonald Fundos destinados a organizações que trabalham com 
imigrantes 

E-4453/05 

Helmuth Markov Monumento em homenagem à divisão SS estoniana, em 
Tallin 

P-4454/05 

Panagiotis Beglitis Financiamento de centros de assistência a idosos e de 
serviços de ajuda ao domicílio na Grécia 

P-4455/05 

Salvador Garriga Polledo Bandeira europeia nas aeronaves de companhias 
pertencentes a países membros da UE 

E-4456/05 

Michl Ebner Incumprimento dos critérios de Copenhaga E-4457/05 

Michl Ebner Incumprimento dos critérios de Copenhaga E-4458/05 

Helmuth Markov Monumento em honra da Divisão das SS da Estónia em 
Tallinn 

E-4459/05 

Panagiotis Beglitis Existência de prisões dos países da Europa Oriental 
revelada pelo Washington Post 

E-4460/05 

Giusto Catania Responsabilidade do Governo maltês na enésima tragédia 
marítima 

P-4461/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Estudo sobre a indústria atuneira espanhola E-4462/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Estudo sobre a indústria atuneira espanhola E-4463/05 

Milan Horáček Campo de concentração de romanichéis em Lety u Pisku E-4464/05 

Hiltrud Breyer Radiações de telemóveis em campo próximo (ruído das 
antenas) 

E-4465/05 

Horst Schnellhardt Relatório sobre a aplicação da directiva relativa aos 
produtos do tabaco (COM(2005)339) 

E-4466/05 

Herbert Bösch Falsas declarações de exportadores polacos E-4467/05 

Simon Busuttil Política em matéria de Certificados Internacionais de 
Seguro (ou Cartas Verdes) 

E-4468/05 

Mathieu Grosch Os cartões de condutor para o tacógrafo digital E-4469/05 

Kathy Sinnott Pensões transfronteiras P-4470/05 

Carl Schlyter D para a Democracia - T para a Transparência P-4471/05 
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Autor  Objecto N° 

Frank Vanhecke Queixas apresentadas pelas estações de rádio VMM, 4 
FM, Q-Music, Topradio e Radio Contact contra a VRT 

P-4472/05 

Jan Březina Pedido da República Checa de registo da denominação 
"Karlovarské oplatky" (bolacha fina de Karlsbad) como 
denominação de origem protegida 

E-4473/05 

Jan Březina Pedido da República Checa de registo da denominação 
"Pravé olomoucké tvarůžky" (Olmützer Quargel genuíno) 
como denominação de origem protegida 

E-4474/05 

Dimitrios Papadimoulis Sistema Integrado de Gestão e Controlo das ajudas 
agrícolas na Grécia 

E-4475/05 

Dimitrios Papadimoulis Transporte de lamas de tratamento de esgoto para o Sudão E-4476/05 

Robert Kilroy-Silk Marrocos e o acordo de pesca E-4477/05 

Robert Kilroy-Silk A Irlanda do Norte e o Programa de Paz E-4478/05 

Robert Kilroy-Silk Turquia E-4479/05 

Mario Mauro Os "laogai" chineses E-4480/05 

Frank Vanhecke Composição do conselho de administração e do fórum dos 
direitos fundamentais da Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 

E-4481/05 

Frank Vanhecke Liberdade de culto na Turquia E-4482/05 

Frank Vanhecke Procedimento de informação mútua nos domínios do asilo 
e da imigração 

E-4483/05 
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B6-0339/05)                                          15 e 16 Novembro 2005  
 

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

Autor Objecto Nº 
 

PERGUNTAS AO CONSELHO  
 

Marie PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Previsão em matéria de reestruturações 

 
H-0889/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Impostos no domínio do tráfego aéreo de passageiros 

 
H-0892/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Convenção do Conselho da Europa relativa ao tráfico de seres 
humanos 

 
H-0895/05  

 
John PURVIS 

 
Imposto especial de consumo sobre o tabaco e o álcool 

 
H-0897/05  

 
Elspeth ATTWOOLL 

 
Noivas sem fronteiras 

 
H-0898/05  

 
Frank VANHECKE 

 
Censura à Internet na China 

 
H-0900/05  

 
Richard ASHWORTH 

 
Relatório anual do Tribunal de Contas 

 
H-0901/05  

 
Richard CORBETT 

 
Comitologia 

 
H-0903/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Inconsistência nas abordagens dos ministros relativamente ao 
equilíbrio entre segurança e direitos humanos 

 
H-0905/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Orçamentos de defesa dos Estados-Membros da UE 

 
H-0908/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Acordo sobre as perspectivas financeiras para 2007/2013 

 
H-0912/05  

 
Nils LUNDGREN 

 
A segurança jurídica na UE 

 
H-0916/05  

 
Chris DAVIES 

 
Transparência e abertura 

 
H-0917/05  

 
Timothy KIRKHOPE 

 
Transparência no Conselho 

 
H-0957/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
O acordo de pesca com Marrocos e o apoio do Conselho à ONU 

 
H-0920/05  
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PERGUNTAS À COMISSÃO 
 

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Impostos no domínio do tráfego aéreo de passageiros 

 
H-0893/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Protecção de dados, bases de dados da União Europeia 

 
H-0896/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Kosovo 

 
H-0904/05  

 
 
PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO 
 
Sr. MICHEL 
 

 
Bart STAES 

 
Impacto do Plano de Acção FLEGT na protecção dos direitos 
sociais e do quadro de vida da população em países em 
desenvolvimento 

 
H-0894/05  

 
Othmar KARAS 

 
Cooperação para o desenvolvimento 

 
H-0902/05  

 
Marie-Hélène AUBERT 

 
Eleições na RDC 

 
H-0934/05  

 
  
Sr. MANDELSON 
 

 
Sajjad KARIM 

 
Reforço da transparência e da responsabilidade no âmbito das 
negociações da OMC 

 
H-0906/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Redução dos direitos aduaneiros aplicados aos camarões 
provenientes da Tailândia 

 
H-0909/05  

 
Ilda FIGUEIREDO 

 
Dificuldades na indústria do calçado 

 
H-0930/05  

 
  
Sr. ŠPIDLA 
 

 
Marie PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Previsão em matéria de reestruturações 

 
H-0890/05  

 
Joachim WUERMELING 

 
Livre circulação dos trabalhadores 

 
H-0899/05  
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS 

NOVEMBRO 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 
 

 
36 

 
15 

 
20 

 
11 

 
0 

 
0 

 
1 

 
ALEXANDER 

 
Comissão 
 

 
54 

 
12 

 
43 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
REHN 
MICHEL 
MANDELSON 
ŠPIDLA 
 

 
Total 

 
90 

 

 
27 

 
63 

 
19 

 
0 

 
0 

 
1 
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE 

 
Autor 

 
Objecto 

 
Apresent. 

 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
46/2005 

 
363.332 

 
Elspeth Attwooll, Nigel Farage, 
Timothy Kirkhope, Jean Lambert e 
Gary Titley 
 

 
Os direitos dos assistentes de língua estrangeira - 
'lettori' - em universidades italianas 

 
12.9.2005 

 
12.12.2005 

 
24 

 
47/2005 

 
363.533 

 
James Allister 

 
Os terroristas internacionais conhecidos como os "3 
Irlandeses da Colômbia" 

 
19.9.2005 

 
19.12.2005 

 
9 

 
48/2005 

 
363.784 

 
Richard Corbett 

 
As doenças respiratórias 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
67 

 
 
49/2005 

 
363.785 
 

 
Richard Corbett 

 
Os "European City Guides" 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
29 

 
50/2005 

 
363.786 

 
Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, 
Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta e 
Vasco Graça Moura 
 

 
As linhas SOS Criança na Europa 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
219 

 
                                                      
1  Situação em  17.11.2005 
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No. 

 
No. PE 

 
Autor 

 
Objecto 

 
Apresent. 

 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
51/2005 

 
363.291 

 
Silvana Koch-Mehrin 

 
A transparência financeira das ONG e dos parceiros 
sociais 
 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
70 

 
52/2005 

 
363.787 

 
David Martin, Paulo Casaca, Peter 
Skinner, Terence Wynn e Robert 
Evans 
 

 
A crescente preocupação internacional com a 
exploração da bílis de urso na China 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
230 

 
53/2005 

 

 
364.038 

 
Charles Tannock, Jana Hybášková, 
Marek Siwiec, André Brie e 
Frédérique Ries 

 
A retirada de Israel da Faixa de Gaza 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
89 

 
54/2005 

 
364.049 

 
Den Dover et Kathy Sinnott 

 
Um apelo aos Estados-Membros para que apliquem 
taxas de IVA reduzidas no sector da habitação 
 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
89 

 
55/2005 

 
364.050 

 
Den Dover et Kathy Sinnott 

 
A promoção da eficiência energética dos edifícios 
 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
66 

 
56/2005 

 
364.503 

 
Alessandra Mussolini 

 
"Laogai" na China 
 

 
12.10.2005 

 
12.1.2006 

 
6 

 
57/2005 

 
364.504 

 
Alessandra Mussolini 

 
Crise no sector dos têxteis, do vestuário, dos calçados e 
dos artigos de malha em Itália 
 

 
12.10.2005 

 
12.1.2005 

 
2 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
58/2005 

 
364.505 

 
Alessandra Mussolini 

 
Aplicação das tarifas fixadas pelas ordens e 
associações de profissionais em Itália 
 

 
12.10.2005 

 
12.1.2006 

 
2 

 
59/2005 

 
365.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf e 
Jaromír Kohlíček 
 

 
Situação crítica da literatura e dos escritores checos 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
13 

 
60/2005 

 
365.410 

 
Marie-Line Reynard e Marie-Noëlle 
Lienemann 

 
Necessidade de continuar a aplicar taxas reduzidas de 
IVA no sector da construção civil 
 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
48 

 
61/2005 

 
365.511 

 
Íñigo Méndez de Vigo, Ilda 
Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean 
Lambert e Martine Roure 

 
Erradicação da pobreza na Europa como base de um 
modelo social europeu mais justo 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
99 

 
62/2005 

 
365.562 

 
Elizabeth Lynne, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco e Anna Zárborská 

 
Necessidade de pôr termo à ligação entre os viajantes 
de negócios e o tráfico de mulheres e crianças 
vítimas de prostituição forçada 
 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
80 

 
63/2005 

 
365.564 

 
Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil 
Parish, Paulo Casaca e Elspeth 
Attwooll 
 

 
Pesca marítima do salmão com redes de emalhar de 
deriva 
 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
38 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
64/2005 

 
366.135 

 
Sylwester Chruszcz et Andrzej 
Zapałowski 

 
Tarifas excessivas nas comunicações em roaming na 
UE 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006 

 
29 

 
65/2005 

 
366.136 

 
Bruno Gollnisch 

 
Condições de detenção do Sr. Tarek Aziz 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006 

 
3 
 

 
66/2005 

 
366.636 

 
Philip Claeys, Frank Vanhecke, 
Koenraad Dillen et Carl Lang 

 
Distúrbios étnicos em França e noutros locais da 
Europa 
 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006 

 
10 
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NOMEAÇÃO DE RELATORES            (Competência : F = Fundo/ P = Parecer) 
 
 
Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Kaufmann Sylvia-
Yvonne (GUE/NGL) 
 

Resultado do exame das 
propostas legislativas 
pendentes 
 

AFCO (F) 
 

17/11/2005 2005/2214(INI) 

Sousa Pinto Sérgio 
(PSE) 
 

Acordo 
Interinstitucional sobre a 
disciplina orçamental e a 
melhoria do processo 
orçamental 
 

AFCO (P) 
 

17/11/2005 2004/2099(ACI) 

Ventre Riccardo  
(PPE-DE) 
 

O respeito da Carta dos 
Direitos Fundamentais 
nas propostas 
legislativas da 
Comissão: metodologia 
para um controlo 
sistemático e rigoroso 
 

AFCO (P) 
 

17/11/2005 2005/2169(INI) 

Pieper Markus  
(PPE-DE) 
 

Programa especifico 
"Cooperação" (7º 
Programa-Quadro de 
IDDT, 2007-2013) 
 

AGRI (P) 
 

23/11/2005 2005/0185(CNS) 

Vaugrenard Yannick 
(PSE) 
 

Programa específico 
"Prevenir e combater a 
criminalidade" (2007-
2013) 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0035(CNS) 

Hennicot-Schoepges 
Erna (PPE-DE) 
 

Ano Europeu do 
Diálogo Intercultural 
(2008) 
 

CULT (F) 
 

23/11/2005 2005/0203(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Competências-chave 
para a educação e a 
formação ao longo da 
vida 
 

CULT (F) 
 

23/11/2005 2005/0221(COD) 

Weber Henri (PSE) 
 

A transição da 
radiodifusão analógica 
para a radiodifusão 
numérica: uma 
oportunidade para a 
política europeia do 
audiovisual e a 
diversidade cultural 
 

CULT (F) 
 

23/11/2005 2005/2212(INI) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Karas Othmar (PPE-DE) 
 

Imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA): lugar 
das prestações de serviços 
(alter. Directiva 
77/388/CEE) 
 

ECON (F) 
 

16/11/2005 2003/0329(CNS) 

Kusstatscher Sepp 
(Verts/ALE) 
 

Carta Europeia de 
Qualidade para a 
Mobilidade (Educação e 
Formação) 
 

EMPL (P) 
 

30/11/2005 2005/0179(COD) 

Kauppi Piia-Noora  
(PPE-DE) 
 

Quitação 2004: orçamento 
geral CE, secção III, 
Comissão 
 

FEMM (P) 
 

30/11/2005 2005/2090(DEC) 

Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (PPE-DE) 
 

Ano Europeu do Diálogo 
Intercultural (2008) 

FEMM (P) 
 

24/11/2005 2005/0203(COD) 

Sartori Amalia (PPE-DE) 
 

Programa especifico 
"Pessoal" (7º Programa-
Quadro de IDDT, 2007-
2013) 
 

FEMM (P) 
 

30/11/2005 2005/0187(CNS) 

Hasse Ferreira Joel (PSE) 
 

Comercialização de 
artigos pirotécnicos 

IMCO (F) 
 

07/11/2005 2005/0194(COD) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Atribuição de uma ajuda 
macrofinanceira à 
Geórgia 
 

INTA (F) 
 

23/11/2005 2005/0224(CNS) 

Miguélez Ramos Rosa 
(PSE) 
 

Acordo de Parceria 
relativo à pesca ao largo 
dos Estados Federados da 
Micronésia 
 

PECH (F) 
 

16/11/2005 2005/0206(CNS) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Apresentação de dados 
sobre desembarques de 
produtos da pesca nos 
Estados-Membros 
 

PECH (F) 
 

24/11/2005 2005/0223(COD) 
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO 
 
 
Relatórios e comunicações 
 
 
 
Assunto 
 

 
Competência 
 

 
Doc. 
 

 
Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu : 
Relatório da Comissão sobre a aplicação da Directiva 96/61/CE 
relativa à prevenção e controlo integrados da poluição 

 
ENVI 
ITRE 
JURI 
 

 
COM(2005)0540 

Comunicação da Comissão: Modernizar a educação e a formação: 
um contributo essencial para a prosperidade e a coesão social na 
Europa - Projecto de relatório intercalar conjunto de 2006, do 
Conselho e da Comissão Europeia, sobre a aplicação do programa 
de trabalho «Educação & Formação para 2010» 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0549 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, 
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: 
Alargamento das missões da Agência Europeia para a Segurança da 
Aviação - Uma agenda para 2010 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
LIBE 
 

COM(2005)0578 

Relatório da Comissão: Relatório anual 2004 - (ECHO) DEVE 
AFET 
INTA 
 

COM(2005)0580 

Relatório anual da Comissão ao Parlamento Europeu sobre os 
processos anti-dumping, anti-subvenções e de salvaguarda de países 
terceiros contra a Comunidade (2004) 
 

INTA 
 

COM(2005)0594 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, 
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: 
Situação das pessoas com deficiência na União Europeia alargada: o 
Plano de Acção Europeu 2006-2007 

EMPL 
ITRE 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0604 

ª Commission staff working document : Annex to the 
Communication from THE Commission : Modernising education 
and training: a vital contribution to prosperity and social cohesion 
in Europe - Draft 2006 joint progress report of the Council and the 
Commission on the implementation of the "Education & Training 
2010 work programme" 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)1415 
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Assunto 
 

 
Competência 
 

 
Doc. 
 

ª  Commission staff working document : Annex to the Report from 
the Commission on the working of committees during 2004 

 
Todas 
comissões 

SEC(2005)1420 

 
ª Turkey 2005 Progress Report 

 
Todas 
comissões 

SEC(2005)1426 

 
ª Commission staff working document : Annex to the European 
Commission Opinion on the application from the former Yugoslav 
Republic of Macedonia for membership of the European Union - 
Impact assessment 

 
Todas 
comissões 

SEC(2005)1429 

 
ª Commission staff working document : Annex to the 2005 
Enlargement Strategy Paper - Impact assessment 
 

 
Todas 
comissões 

SEC(2005)1433 

ª Commission staff working document : The trade and development 
aspects of EPA negotiations 
 

DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)1459 

ª Commission staff working document : Report on the Activities of 
the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation 
Requirements - Report prepared by the EU Joint Transfer Pricing 
Forum 
 

ECON 
ITRE 
IMCO 
 

SEC(2005)1477 

ª Commission staff working document : Annex to the ECHO 
Annual Report 2004 

DEVE 
AFET 
INTA 
 

SEC(2005)1481 

ª Commission staff working document : Annex to annual report 
from the Commission to the european Parliament on third country 
anti-dumping, anti-subsidy and safeguard action against the 
Community (2004) 

INTA 
 

SEC(2005)1519 

 
 
 
*  Estes documentos não estão disponíveis em português 
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM 
 
 
 
120/05 
 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a legislação do Nepal relativa aos meios 

de comunicação social 
Bruxelas, 10 de Novembro de 2005 

 
 

A UE está extremamente preocupada com as medidas adoptadas pelo governo do Nepal com o objectivo de 
impor e aplicar restrições de carácter repressivo aos meios de comunicação social nepaleses. As alterações 
previstas na nova legislação relativa aos meios de comunicação social atentam contra a liberdade de 
expressão. 
 
A UE condena a apreensão do equipamento de rádio da estação FM Kantipur de Catmandu, efectuada pelas 
forças de segurança, com armas de fogo. 
 
Tal como afirmado publicamente pela Tróica da UE durante a sua visita de 4 a 6 de Outubro, o povo do 
Nepal quer uma democracia efectiva, em que o poder é detido pelo povo. A liberdade de expressão – 
incluindo o acesso a emissões de rádio FM – constitui uma condição essencial para que exista uma 
verdadeira democracia. 
 
O povo do Nepal tem o direito de viver numa sociedade em que os direitos humanos e o Estado de direito 
são respeitados. A UE apela ao governo do Nepal para que garanta os direitos fundamentais consagrados na 
Constituição do Reino do Nepal e permita que o povo do Nepal exerça o seu direito à liberdade de expressão. 
 
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. 
 
 
 

_______________ 
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123/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a morte do activista dos direitos 
humanos Orlando Valencia 

Bruxelas, 7 de Novembro de 2005 
 
A União Europeia condena energicamente o assassinato de Orlando Valencia, do Consejo Comunitario del 
Jigualiando. Orlando Valencia, que se batera pela resolução dos problemas com que se defrontam as 
comunidades de Curvarado e Jiguamiando, foi raptado e presumivelmente assassinado por elementos de um 
grupo paramilitar. 
 
O exercício da liberdade de expressão é essencial em qualquer democracia. A União Europeia aplaude por 
conseguinte as medidas já tomadas pelas autoridades colombianas para investigar este assassinato e insta-as 
a fazerem todo o necessário para levar a julgamento os autores deste crime odioso. Exortamos o Governo a 
redobrar os seus esforços no sentido de assegurar a protecção das comunidades vulneráveis em todo o país, a 
tomar as medidas necessárias para garantir a protecção dos activistas dos direitos humanos e a salvaguardar o 
direito de todos os colombianos a exprimir-se livremente e sem medo. 
 
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. 
 
 

_______________ 
 
 

124/05 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a situação no Usbequistão em matéria 

de direitos humanos 
Bruxelas, 8 de Novembro de 2005 

 
Em 3 de Outubro de 2005, os Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia declararam-se 
alarmados com as notícias sobre a detenção e perseguição das pessoas – incluindo defensores dos direitos 
humanos, jornalistas e outros – que puseram em causa a versão apresentada pelas autoridades usbeques sobre 
os acontecimentos de Andijan dos dias 12 e 13 de Maio, e apelaram ao Governo do Usbequistão para que 
pusesse fim a essas práticas. Além disso, a 19 e a 26 de Outubro a União Europeia manifestou a sua 
apreensão devido à forma como estavam a ser tratados Elena Urlaeva e Sanjar Umarov.  
 
A União Europeia saúda a libertação de Elena Urlaeva, a 28 de Outubro de 2005, do estabelecimento 
psiquiátrico em que se encontrava detida, e apela veementemente às autoridades usbeques para que 
confirmem que o tratamento de Elena Urlaeva será suspenso na pendência de um exame médico 
independente do seu estado. 
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A União Europeia está alarmada com as informações segundo as quais Sanjar Umarov, dirigente da 
coligação de oposição "Usbequistão Luminoso", se encontraria detido em "condições inaceitáveis". A União 
Europeia insta as autoridades usbeques a permitir que seja efectuada uma avaliação independente do estado 
de Sanjar Umarov.  
 
A União Europeia está também preocupada com as circunstâncias em que foram presos, e se encontram 
detidos, Mukhtabar Tojibaeva e Saidjahon Zainabitdinov, e pede esclarecimentos sobre as acusações de que 
são alvo e sobre o seu estado de saúde.  
 
A União Europeia já anteriormente exprimiu a sua apreensão quanto às circunstâncias em que Dilshod 
Khajiev, Tavakal Khajiev, Hasan Shakirov e Mukhammad Kadirov foram reenviados para o Usbequistão 
apesar de o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados lhes ter concedido o estatuto de 
refugiado. A União Europeia pede esclarecimentos sobre as acusações de que são alvo e sobre o local onde 
se encontram e o seu estado de saúde. A União Europeia insta veementemente as autoridades usbeques a 
tratar todos os detidos segundo as normas internacionais e a permitir que tenham pleno acesso aos seus 
advogados, familiares e outras pessoas preocupadas com o seu estado de saúde.  
 
A União Europeia reitera o seu apelo às autoridades usbeques para que defendam a liberdade de expressão, 
pondo cobro à perseguição e detenção de pessoas – incluindo defensores dos direitos humanos e jornalistas – 
que exerçam este direito fundamental.  
 
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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125/05 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a ratificação do Estatuto de Roma por 

parte do México 
Bruxelas, 7 de Novembro de 2005 

 
Em nome da União Europeia, a Presidência apresenta ao México as suas cordiais felicitações pela ratificação 
do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 
 
A ratificação do Estatuto de Roma por parte do México faz ascender a 100 o número de Estados Partes no 
TPI e representa mais um importante passo em frente no contexto dos esforços envidados pela comunidade 
internacional para combater a impunidade dos crimes de guerra, dos crimes contra a humanidade e do 
genocídio. Os Estados da América Latina desempenham um papel activo no Tribunal, pelo que é motivo de 
particular satisfação poder agora contar com o México para reforçar a sua acção. A União Europeia está 
convicta de que o México dará um contributo precioso para a actividade do Tribunal. 
 
A jurisdição do Tribunal estende-se agora a mais de metade do planeta. A UE continua empenhada em actuar 
por forma a que um dia o Tribunal exerça jurisdição universal a respeito dos mais graves crimes de que a 
humanidade tem conhecimento. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* – países candidatos –, a Albânia, a 
Antiga República Jugoslava da Macedónia e a Bósnia e Herzegovina – 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, subscrevem igualmente a presente declaração. 

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

_______________ 
 
126/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre o caso de Wang Wanxing 

Bruxelas, 10 de Novembro de 2005 
 
A UE congratula-se com a libertação de Wang Wanxing, que fazia parte da lista de casos individuais 
particularmente preocupantes elaborada pela UE e apresentada ao Governo chinês no âmbito do Diálogo UE-
-China sobre Direitos Humanos, que teve lugar em Pequim a 24 de Outubro. A UE espera que as autoridades 
chinesas libertem, num futuro próximo, mais prisioneiros que fazem parte da lista. 
 
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 a 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. 
 

_______________ 



INFORMAÇÕES GERAIS 

 

52 

Boletim 12.12.2005 
  

- PT - PE 360.494 

 
127/05 

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

Bruxelas, 11 de Novembro de 2005 
 
A União Europeia regista com satisfação que as eleições realizadas em 8 de Novembro na Libéria se 
desenrolaram de forma globalmente pacífica e contaram com uma taxa significativa de participação dos 
eleitores. 
 
Congratulamo-nos com o facto de as eleições terem sido, em geral, bem organizadas pela Comissão Nacional 
de Eleições, bem como com o apoio prestado pelas forças de manutenção da paz da Missão das Nações 
Unidas na Libéria, que contribuíram inclusive para que as eleições decorressem num clima de segurança e 
serenidade. Felicitamos ambas as partes pela forma como se comportaram durante a campanha eleitoral e no 
próprio dia das eleições. 
 
Esta eleição presidencial representa para a Libéria um importante passo em frente na via do regresso à 
normalidade. A União Europeia felicita o povo da Libéria por ter deixado patente o seu inequívoco empenho 
na paz e na democracia, bem como o seu desejo de ultrapassar o período de conflito que assolou o país. 
 
A União Europeia apela aos candidatos e aos seus partidos e simpatizantes para que mantenham a atitude 
responsável de que deram provas durante a campanha eleitoral e as  
 
eleições, e respeitem os procedimentos estabelecidos. A Missão de Observação Eleitoral da UE permanecerá 
na Libéria para acompanhar todos os aspectos pendentes do processo eleitoral, incluindo os procedimentos 
de recurso e reclamação. 
 
A União Europeia reafirma a sua intenção de continuar a apoiar a Libéria no seu percurso rumo a um futuro 
de estabilidade e democracia, bem como de colaborar com o Governo e o Presidente democraticamente 
eleitos. A União Europeia aproveita igualmente esta oportunidade para reiterar que importa que os novos 
Governo, Senado e Câmara dos Representantes cooperem plenamente com a comunidade internacional no 
sentido de assegurar que o ex-Presidente Charles Taylor compareça perante o Tribunal Especial para a Serra 
Leoa. 
 
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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128/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre a condenação de dirigentes Shan 

Bruxelas, 16 de Novembro de 2005 
 
A União Europeia condena as severas penas de prisão pronunciadas em 3 de Novembro contra um conjunto de 
dirigentes Shan em que se incluem Khun Tun Oo, presidente da Liga das Nacionalidades Shan para a 
Democracia, e o Major-General Hso Ten, presidente do Conselho para a Paz do Estado Shan. A União Europeia 
recorda a sua declaração de 16 de Fevereiro sobre a detenção destes dirigentes. A União Europeia condena 
também a recente condenação por motivos políticos de outro dirigente da comunidade Shan, Donald Sao Oo 
Kya. 
 
A UE constata com especial apreensão o facto de Hso Ten ter sido condenado a uma pesada pena apesar da 
participação do seu Grupo, o Exército do Estado Shan (Norte), na Convenção Nacional do Conselho de 
Estado para a Paz e o Desenvolvimento (SPDC), que deverá voltar a reunir-se em 5 de Dezembro. A UE 
considera que a Convenção Nacional só poderá promover a reconciliação nacional se os representantes de 
todos os partidos e de todos os grupos étnicos tiverem a ocasião de nela participar sem serem objecto de 
intimidações e perseguições desta natureza. 
 
A UE reitera a sua declaração de 17 de Junho, de apoio à integridade territorial da Birmânia/Mianmar. A UE 
considera que os complexos conflitos inter-étnicos do país devem ser resolvidos por meios pacíficos, pela via 
política e democrática. 
 
A UE exorta o SPDC a que liberte imediata e incondicionalmente os dirigentes Shan e todos os outros presos 
políticos, de modo a permitir que todas as forças sociais e políticas participem num processo de diálogo 
autêntico e inclusivo. 
 
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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129/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre 
o julgamento de Andijan 

Bruxelas, 18 de Novembro de 2005 
 
A União Europeia acompanhou atentamente o processo, que terminou em 14 de Novembro, no Usbequistão, 
das 15 pessoas julgadas na sequência dos incidentes de 12 e 13 de Maio em Andijan. 
 
A União Europeia partilha muitas das graves apreensões quanto à forma como decorreu o julgamento 
expressas em 26 de Outubro pelo Relator Especial da ONU e pela perita independente em matéria de 
protecção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais na luta contra o terrorismo, bem como as 
preocupações expressas pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. A União 
Europeia aguarda com expectativa a publicação, que deverá ocorrer em breve, do relatório da equipa do 
Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos Humanos (ODIHR) que acompanhou o julgamento. 
 
A União Europeia tem sérias dúvidas acerca da credibilidade dos factos invocados pela acusação e entende 
que a defesa não foi de molde a garantir um julgamento justo. A União Europeia gostaria de ter a 
oportunidade de discutir estas preocupações com o Governo usbeque. 
 
O julgamento centrou-se nos ataques de que foram alvo um quartel, uma prisão e um edifício do SNB 
(Serviço de Segurança Nacional), bem como na ocupação do Governo Civil (Hokimyat). Reconhecendo 
embora a natureza criminosa destes actos, a União Europeia regista com apreensão que durante o processo 
pouca atenção foi dada ao considerável número de relatos, nomeadamente de testemunhas oculares, segundo 
os quais as forças militares e de segurança usbeques terão cometido graves violações dos direitos humanos 
ao reprimir as manifestações. 
 
A União Europeia continua a considerar da máxima importância a realização de um inquérito internacional 
independente, transparente e credível sobre os incidentes de 12 e 13 de Maio. A União Europeia está pronta a 
abordar todas estas questões no âmbito do seu diálogo com o Usbequistão. 
 
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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130/05 
 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre 
a detenção do líder da oposição no Uganda 

Bruxelas, 21 de Novembro de 2005 
 
A União Europeia (UE) encara com extrema preocupação a detenção do líder do Fórum para a Mudança 
Democrática (FDC), Dr. Kizza Beisgye, e de 22 outras pessoas, acusados de vários crimes, incluindo o de 
traição. A UE considera a evolução no sentido de um sistema democrático pluralista, na perspectiva das 
próximas eleições, que terão lugar em Fevereiro ou Março de 2006, como uma etapa fundamental do 
desenvolvimento político do Uganda. Neste contexto, a UE anseia por que todos os partidos possam 
comprovadamente concorrer de forma equitativa e transparente. A UE apela assim a que o Dr. Kizza Beisgye 
e os restantes acusados beneficiem plenamente de um processo justo e das garantias previstas na 
Constituição ugandesa, e a que os acusados sejam julgados sem demora, de forma livre e transparente. 
 
A UE exorta também o Governo ugandês a esforçar-se por restabelecer a confiança da população nos 
serviços de segurança e a velar por que a resposta das forças de segurança seja rigorosamente proporcional às 
ameaças que enfrentam em cada situação concreta. A UE está particularmente preocupada com o facto de, 
em 14 de Novembro, a polícia ugandesa ter aberto fogo com balas reais, causando tragicamente uma morte e 
vários feridos. 
 
O FDC deveria incentivar a população a evitar a violência e os confrontos e a respeitar a lei e a Constituição. 
Sendo certo que o protesto pacífico é um direito humano fundamental, as manifestações violentas 
representam uma importante ameaça para a segurança pública e em nada servem a causa da democracia. 
 
A UE apela à plena participação de todos os grupos políticos no processo democrático do Uganda, e exorta 
ao diálogo com vista a fortalecer as instituições democráticas. 
 
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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131/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Posição Comum do 
Conselho 2005/792/PESC de 14 de Novembro de 2005 relativa a medidas restritivas 

contra o Usbequistão 
Bruxelas, 24 de Novembro de 2005 

 
A Posição Comum 2005/792/PESC de 14 de Novembro de 2005 relativa a medidas restritivas contra o 
Usbequistão – e o correspondente Regulamento (CE) n.º 1859/2005 do Conselho de 14 de Novembro 
de 2005 que institui certas medidas restritivas aplicáveis ao Usbequistão – foi publicada em 16 de Novembro 
de 2005 no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L 299/05, p. 72. 
 
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 República da Moldávia, 
subscrevem igualmente a presente Posição Comum. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
 
132/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Lei Anti-Revolução na Bielorrússia 
Bruxelas, 6 de Dezembro de 2005 

 
A União Europeia lamenta ter uma vez mais de manifestar a sua preocupação perante os acontecimentos na 
Bielorrússia, na sequência da decisão da Assembleia Nacional da Bielorrússia de aprovar em primeira leitura 
um projecto de lei anti-revolução que altera o Código Penal. As disposições da lei parecem ir totalmente 
contra os compromissos assumidos pela Bielorrússia em matéria de direitos humanos, nomeadamente no 
tocante à liberdade de associação e à liberdade de expressão. A lei afigura-se constituir uma manifesta 
tentativa de intimidar os cidadãos bielorrussos e de cercear a liberdade de palavra, agora que se aproximam 
as eleições presidenciais na Bielorrússia. 
 
A UE insta a Assembleia Nacional da Bielorrússia a reconsiderar a sua decisão e a rejeitar o projecto de lei, 
tendo especialmente presentes os compromissos assumidos pela Bielorrússia no âmbito da Dimensão 
Humana da OSCE. Insta igualmente as autoridades bielorrussas a tomarem medidas concretas no sentido de 
demonstrar que é sua vontade respeitar os valores democráticos e o Estado de direito, por forma a que 
possamos começar a estreitar e aprofundar as nossas relações. 
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A aprovação de uma lei de tal forma antidemocrática poderá acarretar graves consequências para as 
autoridades bielorrussas. A UE lembra que está pronta a tomar novas medidas restritivas adequadas contra os 
responsáveis em caso de desrespeito das normas internacionais, tal como especificado nas conclusões de 7 de 
Novembro do Conselho (Assuntos Gerais e Relações Externas). 
 
A UE salienta que está disposta a associar-se a parceiros internacionais, em especial os EUA, para exortar as 
autoridades bielorrussas responsáveis a rejeitarem o projecto de lei anti-revolução. 
 
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, subscrevem 
igualmente a presente declaração. 

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

_______________ 
 
 
 
134/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Somália 
Bruxelas, 29 de Novembro de 2005 

 
A União Europeia (UE) congratula-se com a resolução aprovada pelos deputados em 15 de Novembro em 
Mogadíscio, na qual expressam a sua disponibilidade para encetarem um diálogo sem condições prévias. 
Esta proposta é particularmente bem-vinda por se situar na linha da iniciativa do Primeiro-Ministro. 
 
A UE pretende ver rapidamente implementada a sua proposta de diálogo e salienta que o ponto principal do 
diálogo acima referido deve ser uma sessão parlamentar a realizar o mais rapidamente possível, com êxito e 
representativa. A UE está pronta, se necessário, a prestar assistência e a apoiar o processo, inclusivamente a 
nível financeiro. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* – países candidatos –, a Albânia, a 
Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro – países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos – e a Islândia, o Liechtenstein e a 
Noruega – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu – subscrevem igualmente a presente 
declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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135/05 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o acordo entre os partidos políticos e os 

maoístas no Nepal 
Bruxelas, 5 de Dezembro de 2005 

 
A UE reconhece os esforços envidados pelos partidos políticos do Nepal no sentido de celebrar com os 
maoístas um acordo susceptível de constituir a base para um processo de paz naquele país. A UE analisará 
em pormenor as declarações dos partidos políticos e dos maoístas. 
 
A UE congratulou-se com o facto de em Setembro ter sido anunciado um cessar-fogo unilateral. 
Simultaneamente, também instou os maoístas a tomarem medidas concretas para pôr definitivamente termo 
ao uso da violência para fins políticos. O acordo entre os partidos e os maoístas parece bem encaminhado 
nesse sentido. 
 
A UE continua a apoiar a transição do movimento maoísta para uma situação de normalidade enquanto 
partido político, mas afirma-se uma vez mais convicta de que, para tal, é imperioso que os maoístas assumam 
o firme compromisso de renunciar à violência, procedendo inclusive a um desarmamento verificável. A UE 
apela aos maoístas para que, numa primeira fase, prolonguem o actual cessar-fogo e actuem no sentido de 
criar as condições necessárias ao reatamento das conversações de paz. 
 
Tal como a Tróica afirmou em Outubro, a UE insta o Rei a dialogar com os partidos políticos a fim de 
elaborar um programa comum para o pleno retorno à democracia multipartidária. Para tal, a UE apela ao Rei 
e ao Governo do Nepal para que declarem tréguas e se empenhem efectivamente numa resolução negociada 
do conflito. 
 
A UE recorda que está disposta a dar o seu apoio a um verdadeiro processo de paz. 
 
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 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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136/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as conversações de Abuja 
Bruxelas, 30 de Novembro de 2005 

 
A União Europeia (UE) congratula-se com o reatamento, em 29 de Novembro, em Abuja (Nigéria), das 
conversações de paz intersudanesas sobre o Darfur. A UE exorta todas as partes a negociarem de forma 
flexível e construtiva e tendo bem presente a urgência da situação, de modo a que seja possível chegar a um 
acordo de paz dentro do prazo fixado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou seja, até 31 de 
Dezembro. A UE continua a apoiar resolutamente o processo de paz de Abuja e a equipa de mediação 
liderada pela União Africana. A UE congratula-se com o facto de, pela primeira vez, irem estar presentes na 
próxima ronda de conversações representantes do Movimento de Libertação do Povo do Sudão (SPLM). 
 
A UE manifesta também a sua extrema preocupação ante a forma como tanto o Movimento/Exército de 
Libertação do Povo Sudanês (SPLM/A) como o Governo do Sudão têm vindo sistematicamente a ignorar os 
acordos que assinaram. A UE condena os repetidos actos de violência e, em particular, o assassinato, no dia 
8 de Outubro, de elementos das forças da União Africana. A UE insta todas as partes a conterem os seus 
combatentes, a respeitarem o direito internacional e a actuar em conformidade com o acordo de cessar-fogo 
de N'Djamena e com os Protocolos de Abuja. A UE regista que o Conselho de Segurança das Nações Unidas 
aprovou sanções focalizadas contra os responsáveis pelas atrocidades, e está disposta a apoiar a plena 
aplicação dessas medidas. 
 
A UE saúda a constituição, em 30 de Outubro, da Comissão de Avaliação encarregada de acompanhar a 
implementação do Acordo de Paz Global (APG). A União regista com apreensão o atraso na implementação 
do acordo, e exorta todas as forças políticas do Sudão a facilitarem uma rápida transição para a paz em todo 
o território do país, no quadro do APG. 
 
A União Europeia reitera o seu empenhamento numa resolução rápida e duradoura do conflito no Darfur, 
bem como num Sudão pacífico, próspero e democrático. 
 
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. 
 

_______________ 
 



INFORMAÇÕES GERAIS 

 

60 

Boletim 12.12.2005 
  

- PT - PE 360.494 

 
137/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a milésima execução nos Estados 
Unidos da América 

Bruxelas, 2 de Dezembro de 2005 
 
A União Europeia regista com profunda consternação que a morte de Kenneth Lee Boyd, executado no 
Estado da Carolina do Norte em 2 de Dezembro de 2005, faz ascender a 1000 o número de execuções nos 
Estados Unidos desde o restabelecimento da pena capital em 1976. 
 
A União Europeia opõe-se à pena de morte em todas as circunstâncias e tem lançado constantes apelos à sua 
abolição universal. Consideramos que a abolição da pena de morte é essencial para a defesa da dignidade 
humana e para o gradual desenvolvimento dos direitos humanos. Consideramos que a pena de morte é uma 
punição cruel e desumana. Não tem efeito dissuasor e torna irreversíveis os erros judiciários –inevitáveis em 
qualquer sistema jurídico. É por estes motivos que a pena de morte está abolida em toda a União Europeia. 
 
Nos países que mantêm a pena de morte, a UE tem pugnado pela gradual restrição dos casos em que é 
aplicada e pela observância das condições em que é possível recorrer à pena capital, enunciadas em vários 
instrumentos internacionais no domínio dos direitos humanos. 
 
A este respeito, a UE saúda as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal dos EUA em Junho de 2002 e 
Março de 2005, pelas quais foi declarada a inconstitucionalidade da execução de pessoas com atraso mental 
e da execução de menores, respectivamente. A UE insta as autoridades dos Estados Unidos a tornar estas 
restrições extensivas, em especial, à execução de pessoas que sofram de doença mental grave. A UE lamenta 
que os Estados Unidos tenham decidido retirar-se do Protocolo Opcional da Convenção de Viena sobre as 
Relações Consulares, que confere direito a assistência consular em caso de condenação à pena de morte, e 
apela aos EUA para que mantenham a sua adesão à referida Convenção. 
 
A UE congratula-se vivamente com a cooperação que mantém com os Estados Unidos, e à qual atribui 
grande valor, a respeito de um vasto leque de questões relacionadas com os direitos humanos em todo o 
mundo. A União Europeia aproveita, por conseguinte, esta oportunidade para apelar uma vez mais às 
autoridades federais e estaduais dos EUA para que instaurem uma moratória sobre a aplicação da pena de 
morte, enquanto esta não for abolida por 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, subscrevem 
igualmente a presente declaração. 

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

_______________ 



INFORMAÇÕES GERAIS 

 

61

Boletim 12.12.2005 
  

- PT - PE 360.494 

138/05 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, na sequência do encerramento da estação 

FM Radio Sagamartha no Nepal 
Bruxelas, 5 de Dezembro de 2005 

 
A UE continua profundamente preocupada com as medidas do Governo nepalês no sentido de impor e 
aplicar restrições de carácter repressivo ao funcionamento dos órgãos de comunicação social no país. 
Conforme já declarámos, as alterações introduzidas pelo novo despacho sobre a comunicação social violam o 
direito universal à liberdade de expressão. 
 
A UE condena, por conseguinte, a apreensão de equipamento de rádio levada a cabo em 27 de Novembro 
pelas forças de segurança nas instalações da estação FM Radio Sagamartha em Katmandu. 
 
A UE exorta uma vez mais o Governo do Nepal a respeitar os direitos fundamentais garantidos pela 
Constituição do Reino do Nepal e a permitir que o povo nepalês exerça o direito universal à liberdade de 
expressão. 
 
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. 
 

_______________ 
 

139/05 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a eleição de mulheres para o Conselho 

de Administração da Câmara de Comércio de Jeda 
Bruxelas, 5 de Dezembro de 2005 

 
A UE congratula-se com as eleições que tiveram lugar em 29 de Novembro de 2005 na Arábia Saudita e em 
que, pela primeira vez, as mulheres puderam votar e apresentar-se como candidatas ao Conselho de 
Administração da Câmara de Comércio de Jeda. 
 
Foram eleitas duas candidatas. A Câmara de Comércio de Jeda é o primeiro organismo público da Arábia 
Saudita a autorizar a entrada de mulheres na constituição do respectivo Conselho de Administração. A UE 
considera positivo este acontecimento e espera que se continue a desenvolver o papel desempenhado pelas 
mulheres na sociedade saudita. 
 
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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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 
 
 

ASSEMBLEIA PLENÁRIA 
DE 26 E 27 DE OUTUBRO 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 ficou marcada pela presença de Danuta HÜBNER, membro da Comissão Europeia, 
que interveio sobre a nova abordagem da política de coesão e sobre a proposta da Comissão para o período 
de programação 2007/2013. 
 
1. FUTURO DA EUROPA 
 

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

 
– Relatora: Jillian van TURNHOUT (Interesses Diversos – IE) 
– Referências: SC/025 – CESE 1144/2005 fin – CESE 1249/2005 
 
– Pontos principais: 
 

Como fórum institucional incumbido a nível europeu de consultar, representar, informar e exprimir os 
pontos de vista da sociedade civil organizada, o Comité considera que: 

 
ￚ a lógica e as análises subjacentes ao Tratado Constitucional se mantêm; 
ￚ é absurdo que o Tratado Constitucional, que tem precisamente em vista responder às preocupações 

que deram origem à situação actual, ainda não tenha sido adoptado; 
ￚ a democracia participativa, como a prevê o Tratado Constitucional, continua a ser um instrumento 

essencial para reforçar a legitimidade democrática da UE; 
ￚ uma visão partilhada que passe pela democracia participativa pode contribuir para que o processo de 

integração retome o rumo certo; 
ￚ as instituições da União e seus Estados-Membros deveriam esforçar-se, desde já, por realizar 

concretamente a democracia participativa, mormente pondo em prática disposições pertinentes do 
Tratado Constitucional que afectam a vida democrática da União; 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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ￚ a União necessita de cativar a imaginação da opinião pública e realizar a Estratégia de Lisboa; 
ￚ haveria que reforçar a comunicação e o diálogo, não obstante os progressos já realizados nesta área; 
ￚ contudo, o debate alargado previsto pelo Conselho Europeu é praticamente inexistente nos 

Estados-Membros, e sem ele será difícil avançar; 
ￚ a responsabilidade pelos debates durante o período de reflexão compete em primeiro lugar aos 

Estados-Membros, se bem que as instituições europeias tenham uma responsabilidade importante em 
incentivarem um debate mais amplo ao nível europeu; 

ￚ as instituições europeias deveriam também investir-se directamente nos debates aos níveis nacional, 
regional e local, apoiando a organização dos mesmos; 

ￚ as organizações da sociedade civil podem desempenhar um importante papel de apoio e, por 
conseguinte, deveriam ser associadas a um diálogo autêntico aos níveis local, regional e nacional. 

 
– Contacto: Martin WESTLAKE 
                     (Tel. 00 32 2 546 92 26 – e-mail: martin.westlake@esc.eu.int) 
 
 
2. FINANCIAR A EUROPA 
 

ￚ Fundo de solidariedade da UE 
ￚ Relator: Paulo BARROS VALE (Empregadores – PT) 
ￚ Referências: COM(2005) 108 final – 2005/0033 (COD) – CESE 1256/2005 
ￚ  
ￚ Pontos principais: 
ￚ  
ￚ O Comité acolhe favoravelmente as melhorias introduzidas pela proposta de regulamento.  
ￚ  
ￚ Contudo, o CESE considera que o projecto da Comissão deverá ser corrigido em 3 diferentes áreas, 

por forma a torná-lo ajustado às verdadeiras necessidades: 
ￚ  
ￚ alargar o âmbito de aplicação incluindo outras catástrofes não previstas, nomeadamente a seca; 
ￚ reduzir os limiares dos valores relativos referentes à dimensão dos prejuízos verificados e/ou dar 

flexibilidade política à Comissão; 
ￚ flexibilizar os tipos de despesas elegíveis para cobrir outros custos relevantes não previstos. 
ￚ  
ￚ Contacto: Roberto PIETRASANTA 
ￚ                 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

mailto:martin.westlake@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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• Regulamento Financeiro 
– Relator: Umberto BURANI (Empregadores – IT) 
− Referências: COM(2005) 181 final – 2005/0090 (CNS) – CESE 1259/2005 
 
− Pontos principais: 

 
O CESE concorda com a abordagem adoptada pela Comissão na sua proposta de novo regulamento 
financeiro, particularmente no que diz respeito à supressão dos controlos ex ante centralizados e sua 
substituição por controlos a efectuar antes da autorização dos pagamentos relativos a projectos já 
aprovados.  
 
Por outro lado, o CESE aconselha prudência face às solicitações dos serviços financeiros de muitas 
instituições no sentido da simplificação ou supressão de diversas formalidades e controlos no que se 
refere aos contratos e às subvenções "de valor modesto". Ainda que concorde que os controlos são 
onerosos, em termos de recursos e de tempo, o CESE considera que a intenção de contenção de despesas, 
que é de apoiar, deveria ser mitigada por uma preocupação de sinal contrário, isto é, a necessidade de não 
dar aos cidadãos europeus e aos operadores a impressão de que os "pequenos" montantes são tratados de 
forma simplista ou negligente. 

 
As organizações da sociedade civil, por seu turno, reclamam que toda e qualquer revisão do Regulamento 
Financeiro seja conduzida em consulta com a Comissão, num espírito de compreensão mútua e tendo em 
conta a necessidade de uma boa gestão financeira de ambas as partes. O CESE apoia esta posição, mas 
recorda que toda e qualquer decisão deve obedecer ao princípio de uma gestão correcta e transparente dos 
dinheiros públicos. 

 
− Contacto: Alberto ALLENDE 
                     (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 
3. A EUROPA DOS CIDADÃOS 
 
• Programa de acção "cidadania activa" 
 
− Relator: Daniel LE SCORNET (Interesses Diversos – FR) 
− Referências: COM(2005) 116 final – 2005/0041 (COD) – CESE 1247/2005 
 
− Pontos principais: 

 
A Comissão propõe o fomento da cidadania europeia como uma prioridade de topo para a acção da UE. 
Esta "primazia essencial" surge aos olhos do CESE não apenas como justa, mas também como urgente – 
até mesmo decisiva – para a prossecução da construção europeia. 
 
Todavia, o programa que abarca o período 2007/2013 foi dotado de muito poucos meios e os métodos que 
valoriza, apesar de já serem comprovados, não são suficientemente inovadores para os desafios que se 
apresentam actualmente de forma ainda mais clara. 

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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O CESE pretende ser um interveniente de destaque, sintetizador da importância atribuída a este programa. 

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

 
 

• Política da juventude 
– Relatora: Jillian VAN TURNHOUT (Interesses Diversos – IE) 
– Referências: COM(2005) 206 final – CESE 1248/2005 
 
– Pontos principais: 

 
O Comité Económico e Social Europeu toma conhecimento do Pacto Europeu para a Juventude e 
respectiva explicação constante da comunicação da Comissão sobre políticas europeias de 
juventude. A comunicação apresenta um quadro que pode servir de base para o desenvolvimento 
futuro de políticas em domínios que digam respeito aos jovens na União Europeia. 
 
O CESE recomenda que os jovens sejam o centro deste quadro, sendo incentivados a participar 
activamente no desenvolvimento de políticas e proporcionando-lhes os meios de o fazer. Contribuir 
para a mudança é um factor de grande incentivo para envolver os jovens. Os Estados-Membros e as 
instituições devem disponibilizar os recursos, os apoios e os mecanismos necessários que permitam 
aos jovens, em todos os níveis, participar em decisões e acções que tenham impacto nas suas vidas. 
Só uma verdadeira influência poderá conduzir a uma responsabilidade real. 
 
O CESE acolhe favoravelmente a atenção particular dada pelo pacto à questão do emprego dos 
jovens. No entanto, o Pacto para a Juventude deveria ser elaborado e aplicado de uma perspectiva 
que o considere como um objectivo importante em si e não como mero elemento da Estratégia de 
Lisboa. Ademais, apesar de o êxito da Estratégia de Lisboa ser importante para os jovens, os jovens 
são também importantes para o êxito desta. O investimento nos jovens é fundamental para se 
conseguirem taxas de emprego e de crescimento maiores, inovação permanente e um maior espírito 
empresarial. A sua participação, identificação e empenho para com os objectivos da Estratégia de 
Lisboa são necessários para que esta tenha resultados. 
 
O CESE solicita que se pondere a inclusão das seguintes metas nos programas nacionais de reforma 
no âmbito da Estratégia de Lisboa: 

mailto:pierluigi.brombo.@cese.europa.eu
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• fixar metas para cada Estado-Membro reduzir o número de jovens desempregados no 

mínimo em 50% entre 2006-2010 (actualmente 17,9% na União Europeia para os jovens de 
menos de 25 anos); 

• criar sistemas de protecção social que permitam aos jovens fazer escolhas para determinar o 
seu próprio futuro; 

• pôr em prática medidas para promover a inclusão social dos jovens e, em particular, para 
combater o problema dos jovens que estão fora dos sistemas educativo, formativo ou laboral 
ou que não estão registados como desempregados; 

• fixar objectivos de redução das diferenças no acesso às formações profissionais e 
tecnológicas entre rapazes e raparigas, e reduzir as disparidades salariais no emprego; 

• reduzir o abandono escolar em 50% durante o período de 2006-2010 e promover os estágios 
de descoberta nas empresas; 

• promover a importância das competências em línguas estrangeiras para melhorar a educação 
e as oportunidades de emprego, assim como a mobilidade dos jovens; 

• promover o espírito empresarial dos jovens fornecendo-lhes assistência financeira e técnica e 
diminuindo a burocracia que o trespasse, a transmissão e a criação de uma empresa acarreta; 

• apoiar a educação e os cuidados universais na pequena infância, inspeccionados e regulados 
por normas reconhecidas; 

• fornecer apoio suplementar às famílias desfavorecidas. 
 

– Contacto: Stefania BARBESTA 
             (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
 
• Mobilidade das pessoas na Europa alargada e consequências para os meios de 

transporte 
− Relator: Philippe LEVAUX (Empregadores – FR) 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1250/2005 

 
− Pontos principais: 

 
O CESE: 
 

− considera que a mobilidade das pessoas na Europa alargada deve ser imperativamente assegurada para 
reforçar a democracia e contribuir para a coesão da UE; 
 

− de acordo com dados disponíveis que apontam para o forte aumento das necessidades de mobilidade das 
pessoas, entende que a Comissão deve encetar estudos e, em seguida, uma reflexão global e específica 
sobre o assunto, paralelamente aos estudos e reflexões consagrados ao desenvolvimento do transporte de 
mercadorias; 
 

− propõe que estas reflexões sejam objecto, em 2010, de um novo “Livro Branco – Política de transportes” 
, dando mais importância do que em 2001 à satisfação das necessidades de transporte de pessoas no 
horizonte de 2020/2030. 
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− Contacto: Raffaele Del FIORE 
                         (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
• Diálogo entre as sociedades civis da UE e dos países candidatos 
− Relator: Antonello PEZZINI (Empregadores – IT) 
− Referências: COM(2005) 290 final – CESE 1264/2005 
 
− Pontos principais: 

 
Nas recomendações e conclusões do parecer, o CESE realça que: 
 
• a interacção cultural e o valor do acervo não devem restringir-se a Istambul, Ancara e às principais 

cidades da Turquia, mas devem estender-se também às províncias e às zonas rurais; 
 
• as organizações da sociedade civil devem ter um papel fundamental na programação e na realização 

da campanha de informação ligada à adesão da Turquia à UE; 
 
• os procedimentos para obter financiamentos comunitários deverão ser, tanto quanto possível, 

simplificados e oportunamente explicados aos representantes da sociedade civil; 
 
• a delegação da UE na Turquia pode contribuir consideravelmente para a organização de um diálogo 

concreto e estruturado entre os diversos representantes dos sectores da sociedade civil na Turquia e 
entre a Turquia e a UE; 

 
• o governo turco, ao abrigo igualmente do previsto pelo acervo comunitário, deveria aperfeiçoar a 

legislação destinada às organizações e suprimir os obstáculos que limitam o desenvolvimento das 
ONG; 

 
• as mulheres deveriam ser suficientemente envolvidas em todas as acções de cooperação e estar 

oportunamente representadas nos organismos de diálogo e nas acções programadas; 
 
• se deverão apoiar as diversas organizações turcas, para que possam tornar-se membros dos 

organismos europeus e internacionais nos respectivos sectores; 
 
• a participação da Turquia nos programas relativos à educação e à formação deve ser incentivada – as 

experiências dos estágios universitários com o programa Erasmus, oportunamente incrementado, 
poderiam constituir uma ocasião para permitir a muitos estudantes de nações diversas encontrar-se e 
chegar a estimar-se mutuamente; 

 
• se poderiam reduzir ou mesmo eliminar muitas das formalidades que os ministérios turcos exigem 

dos empresários ou dos operadores económicos turcos que pretendem organizar actividades em 
países europeus; 

 
• todos os esforços devem ser concentrados no objectivo de permitir que o maior número possível de 

europeus conheça a Turquia e que o povo turco conheça a Europa. 
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− Contacto: Gatis EGLITIS 
                    (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 

 
4. COMÉRCIO MUNDIAL 
 
• Preparação da 6ª Conferência Ministerial da OMC 
 
–  Relator: Staffan NILSSON (Interesses Diversos – SE) 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1263/2005 
 
− Pontos principais: 
 
 Nas recomendações e síntese do parecer, o CESE: 
 

• exprime a sua convicção de que o êxito da Conferência Ministerial de Hong Kong será um sinal 
muito positivo e promissor de que os Estados-Membros são capazes de reforçar o sistema comercial 
multilateral;  

 
• está preocupado com o ritmo lento das negociações que desaguarão na Conferência Ministerial de 

Hong Kong;  
 

• apela a uma distinção mais acurada entre os países em desenvolvimento. As disposições no âmbito 
do tratamento especial e diferenciado são parte integrante dos acordos da OMC e deverão ser 
cumpridas;  

 
• realça que o êxito das negociações agrícolas é a chave para resultados palpáveis em outras áreas das 

negociações;  
 

• insiste que os países membros da NAMA (Acesso ao mercado não agrícola) deverão chegar a um 
acordo sobre a estrutura da fórmula de reduções pautais e sobre outros elementos fundamentais do 
pacote NAMA; 

 
• lamenta os resultados até agora decepcionantes das negociações no âmbito dos serviços e aplaude 

todas as tentativas no sentido de encontrar métodos e modalidades de negociação complementares 
nos meses que precedem a Conferência Ministerial de Hong Kong;  

 
• entende que os Estados-Membros deverão chegar a um consenso no que diz respeito às questões de 

antidumping e de subsídios e que os ministros participantes deverão acordar no lançamento de 
negociações com base num texto legal; 

 
• apela à remoção, o mais breve possível, das barreiras ao comércio de bens e serviços ambientais; 
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• vê toda a conveniência em incorporar as normas de trabalho fundamentais da OIT reconhecidas 

internacionalmente no sistema comercial internacional e espera que seja conferido à OIT o estatuto 
de observador permanente junto da OMC;  

 
• incita as várias organizações da sociedade civil a participarem nas campanhas de sensibilização 

sobre a Agenda de Doha. 
 
− Contacto: Gatis EGLITIS 
                    (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
• Comércio ético e programas de garantias aos consumidores 
– Relator: Richard ADAMS (Interesses Diversos – UK) 
– Referências: Parecer exploratório – CESE 1257/2005 
 
– Pontos principais: 
 
• O espectro do comércio ético é amplo e inclui a rotulagem no comércio justo, normas laborais/ códigos 

de conduta no fornecimento de produtos, sistemas de transparência em serviços financeiros ou indústrias 
extractivas, normas de produtos alimentares biológicos e vários sistemas de garantia ambiental e de 
bem-estar animal. 

 
• Partindo de um conjunto de sistemas baseados no conhecimento, o comércio ético pode manter 

informados quer os fornecedores quer os produtores de bens e serviços e estimular acções orientadas 
para o mercado e reacções por parte dos consumidores. A Europa é líder mundial neste domínio. Estas 
actividades coadunam-se com a Estratégia de Lisboa e contribuem, ao mesmo tempo, para o alcance dos 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. 

 
• O comércio ético pode dar um contributo importante ao desenvolvimento sustentável e ao empenho 

directo dos consumidores numa reacção positiva e responsável à globalização.  
 
• Há mais de cem programas de rotulagem na UE oferecendo aos consumidores garantias quanto a 

questões sociais, laborais, ambientais e de bem-estar animal, com um volume de vendas de mais de 20 
mil milhões de euros.   

 
• O parecer faz uma análise crítica das condições para que tais programas sejam eficazes, da adequação 

das políticas comunitárias na matéria e da urgência de maior clarificação e coordenação e recomenda um 
quadro político que ajudará a avaliar esses programas. 

 
• Este quadro deve criar uma base adequada para a aferição dos programas de garantias aos consumidores 

com outros instrumentos políticos a fim de perseguir objectivos semelhantes e proporcionar às 
instituições da UE e aos Estados-Membros indicadores de coerência política e um instrumento prático de 
avaliação da aplicação dos recursos. 
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• O parecer sugere medidas práticas que as instituições da UE, os Estados-Membros e as comunidades e 

autarquias locais e regionais podem tomar para consolidar e promover estas iniciativas.  
 
– Contacto: Jean-François BENCE 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 99 – e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 
5. AMBIENTE 

 
• Fontes de energia na futura utilização energética 
– Relator: Gerd WOLF (Interesses Diversos – DE) 
– Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1243/2005 
 
– Pontos principais: 
 

O CESE parte do princípio que os combustíveis fósseis que predominam actualmente, carvão, petróleo e 
gás natural, continuarão igualmente a desempenhar um papel essencial nas próximas décadas. Por esta 
razão, é fundamental tomar medidas urgentes para contrariar os efeitos nocivos inerentes a estes 
combustíveis (questões ambientais, dependência crescente das importações e consequentemente 
segurança da distribuição, etc.). Neste contexto, chama a atenção para o carvão que de todos os 
combustíveis fósseis é, de longe, o que tem as maiores reservas, pelo que o recurso aos enormes 
recursos carboníferos europeus poderia ajudar a diminuir a dependência energética da UE.  

 
As medidas da política energética devem centrar-se em medidas de poupança e na utilização eficiente de 
todas as fontes de energia, assim como no recurso mais generalizado a energias alternativas, como as 
energias renováveis e a energia nuclear. No que diz respeito a medidas no âmbito da eficiência 
energética, o consumo das matérias-primas mais escassas e flexíveis, como o gás natural e o petróleo, 
deve concentrar-se em aplicações (sobretudo como combustíveis para os transportes ou como matérias-
primas para a indústria química) nas quais o recurso ao carvão envolveria custos superiores, um maior 
dispêndio de energia e maiores emissões de CO2. As emissões de CO2 por unidade de produto têm de 
continuar a diminuir progressivamente através do recurso ao progresso técnico. Isto exige a melhoria da 
eficiência energética em todos os domínios da conversão e utilização energética. As novas centrais 
eléctricas necessárias deverão estar equipadas com as melhores tecnologias disponíveis. No domínio dos 
transportes, devem ser envidados todos os esforços para reduzir o consumo específico de combustíveis e 
impedir o aumento do consumo global (tecnologia automóvel, sistemas de orientação, etc.). A produção 
de electricidade através de combustíveis fósseis pode também permitir uma redução significativa, a 
longo prazo, das emissões de CO2 por energia produzida (Clean Coal Technology). 
  
O desenvolvimento e a disseminação de formas de energia alternativas assume assim uma grande 
importância. Para que se registem progressos a nível da eficiência e do desenvolvimento de fontes de 
energia alternativas, é condição fundamental o reforço da investigação e do desenvolvimento, e o 
Comité acolhe pois com agrado o acento especial atribuído à questão energética no 7º Programa-quadro 
I&D, que deve ser dotado de meios suficientes.  
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– Contacto: Siegfried JANTSCHER 
                       (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
 
•   Estratégia florestal da UE 
–   Relator: Seppo KALLIO (Interesses Diversos – FI) 
–   Co-relator: Hans-Joachim WILMS (Trabalhadores – DE) 
− Referências: COM(2005) 84 final – CESE 1252/2005 

 
– Pontos principais: 
 

O Comité apoia a orientação geral da comunicação sobre a estratégia florestal da UE, em particular no que 
respeita ao reforço da execução e à melhoria da coordenação. O Comité apoia a proposta da Comissão de 
elaborar um plano de acção comunitária para a gestão sustentável das florestas e recomenda que o plano de 
acção deveria: 
 
− incluir uma definição das prioridades e competências e ser dotado de recursos suficientes para a 

execução; 
− ter em conta a perspectiva florestal na execução de outras políticas comunitárias; 
− apoiar o desenvolvimento de modelos operacionais inovadores e de mercado para a produção de 

serviços ambientais florestais; 
− dar prioridade à criação de um ambiente óptimo para garantir a competitividade e a viabilidade 

económica do sector florestal; 
− promover a utilização da madeira e de outros produtos florestais como materiais renováveis e 

ecológicos;  
− apoiar a promoção da investigação e do desenvolvimento sobre florestas; 
− identificar modalidades práticas para melhorar a coordenação e a comunicação em matéria de 

tomada de decisão sobre florestas. 
 
O CESE crê que a estratégia florestal e a sua execução devem continuar a basear-se no princípio da 
subsidiariedade e no conceito de silvicultura sustentável em termos económicos, ecológicos, sociais e 
culturais. O CESE salienta que se deve prestar atenção, na execução da estratégia florestal, ao 
alinhamento dos seus objectivos com as Estratégias de Lisboa e de Gotemburgo. 
 

–    Contacto: Yvette AZZOPARDI 
              (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
 
• Financiamento da Agência Europeia da Segurança Marítima / Poluição dos 

navios 
– Relator: Eduardo CHAGAS (Trabalhadores – PT) 
– Referências: COM(2005) 210 final – 2005/0098 COD – CESE 1244/2005 
 
–   Contacto: Anna WAGNER  
                     (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
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• Emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos para utilização no 

exterior 
– Relator: Antonello PEZZINI (Empregadores – IT) 
– Referências: COM(2005) 370 final – 2005/0149 COD – 1313/2005 
 
 
6. CRIAÇÃO E PRODUÇÃO AGRÍCOLA 
 
• Protecção dos frangos 
– Relator: Leif NIELSEN (Interesses Diversos – DK) 
– Referências: COM(2005) 221 final – 2005/0099 CNS – CESE 1246/2005 

 
– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO 
                    (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
• Gestão dos riscos e das crises na agricultura 
– Relator: Gilbert BROS (Interesses Diversos – FR) 
– Referências: COM(2005) 74 final – CESE 1245/2005 
 
– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO 
                    (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• OCM – Açúcar 
– Relator: Jean-Paul BASTIAN (Empregadores – FR) 
– Referências: COM(2005) 263 final – 2005/0118-0119-0120 CNS – CESE 1251/2005 

 
– Pontos principais: 

 
O CESE reconhece a necessidade de adaptar a OCM do açúcar, mas considera que as propostas de 
reforma vão longe de mais na redução da produção e dos preços. Na opinião do Comité, a sua aplicação 
terá repercussões consideráveis no sector europeu do açúcar, nomeadamente, devido à perda de um 
mínimo de 150.000 empregos em regiões muitas vezes já de si fragilizadas. 
Nesta perspectiva, o Comité Económico e Social Europeu: 
 

• secunda o pedido dos PMD de negociar com a UE as quotas de importação de açúcar;  
• insiste que as descidas de preços sejam escalonadas no tempo e limitadas estritamente aos compromissos 

internacionais; 
• recomenda a manutenção do regime de intervenção;  
• solicita que as compensações parciais pagas aos produtores pelas perdas de receitas resultantes da 

descida do preço da beterraba sejam aumentadas na medida do possível e atribuídas na sua totalidade; 
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• concorda com a proposta da Comissão no atinente ao plano de reestruturação, mas reivindica um direito 

de co-decisão para os produtores e a concessão de uma ajuda aos que forem afectados pelo encerramento 
de fábricas que lhes permita reorganizar as suas explorações;  

• insiste na mobilização de verbas dos Fundos Estruturais e dos Fundos Sociais Europeus para dar aos 
trabalhadores afectados pela reestruturação da indústria açucareira europeia, além das respectivas 
indemnizações, melhores oportunidades de reconversão profissional; 

• considera necessário e urgente envolver o sector açucareiro no debate energético (uma política de 
biocombustíveis) como uma maneira de contribuir para compensar os efeitos negativos da reforma; 

• solicita ao Conselho que esteja atento à situação das zonas problemáticas ou que oferecem poucas 
alternativas agrícolas rentáveis. 

 
− Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO 
          (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• OMC/Sementes 
– Relator: Gilbert BROS (Interesses Diversos – FR) 
– Referências: COM(2005) 384 final – 2005/0164 CNS – CESE 1254/2005 

 
− Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO 
                     (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
• OCM/Lúpulo 
– Relator: Adalbert KIENLE (Empregadores – DE) 
– Referências: COM(2005) 386 final – 2005/0162 CNS – CESE 1258/2005 

 
−  Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO 
         (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
• OCM/Vitivinícola 
– Relator: Pedro Mauricio BARATO TRIGUERO (Interesses Diversos – ES) 
– Referências: COM(2005) 395 final – 2005/0160 CNS – CESE 1255/2005 

 
−  Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO 
                   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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7. PATRIMÓNIO PRIVADO E FISCALIDADE 
 
•  Sucessões e testamentos 
–  Relator: Daniel RETUREAU (Trabalhadores – FR) 
–  Referências: COM(2005) 65 final – CESE 1242/2005 
 
–  Pontos principais: 

 
Uma legislação comunitária em matéria de competência, de lei aplicável e de reconhecimento mútuo das 
sucessões com componente internacional deveria ser apresentada sob a forma de regulamento. 
 
O Comité partilha da opinião da Comissão quanto à impossibilidade de elaborar actualmente um direito 
substantivo uniforme sobre testamentos e sucessões internacionais válido em todos os países da União. 
Os temas de trabalho e as prioridades propostas são oportunos, pois um avanço nestes domínios 
solucionaria já inúmeras dificuldades práticas. 
 
O Comité considera que um sistema unitário é preferível à dispersão do regulamento da sucessão. 
Contudo, por razões práticas, este princípio deveria ser objecto de excepções em determinados casos, 
nomeadamente para os imóveis ou determinados bens móveis particulares situados no estrangeiro. 
 
O Comité apoia o programa comunitário de Haia já que prevê a criação de uma "certidão europeia de 
direitos sucessórios" e a criação de um sistema de registo dos testamentos. 
 
O sistema europeu de registo deveria, em todo o caso, ser compatível com o sistema da Convenção de 
Basileia e com o da Convenção de Washington. 
 
O Comité chama a atenção da Comissão para os problemas fiscais que podem surgir para os herdeiros de 
um património localizado em dois ou mais países.  
Há que proteger de forma particular os interesses dos herdeiros incapacitados. 
 
–  Contacto: Nemesio MARTINEZ 
                (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 
• Reembolso do IVA a sujeitos passivos não estabelecidos no interior do país 
–  Relator: Umberto BURANI (Empregadores – IT) 
− Referências: COM(2004) 728 final – 2005/0807 (CNS) – CESE 1260/2005 
 
− Pontos principais: 

 
Toda e qualquer proposta que vise simplificar as formalidades administrativas a cumprir pelos 
contribuintes não pode deixar de merecer o acordo do CESE, sobretudo se, como no caso em apreço, a 
simplificação se traduz igualmente, no que concerne às administrações, em procedimentos mais céleres e 
no incentivo a uma melhor organização do trabalho. 
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O CESE aprova inteiramente a proposta de exigir à administração pública uma resposta rápida aos 
pedidos que lhe são apresentados, ainda que seja lícito interrogarmo-nos sobre se os prazos fixados são 
realistas para os vinte e cinco Estados-Membros da União. 
 
O CESE chama a atenção para o facto de que um juro de 1% ao mês corresponde a um juro composto de 
12,68% ao ano, que poderá ultrapassar, nalguns países, o limiar acima do qual uma taxa é considerada 
usurária. O CESE propõe, pois, que se altere o artigo 8º, de forma que os juros de mora sejam calculados, 
em cada país, com base nos que a legislação nacional aplica aos contribuintes que não respeitam os 
prazos de pagamento. 
 

− Contacto: Imola BEDÖ 
                     (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
8.  NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 

 
• Extensão do programa TIC – MODINIS 

– Relator: Daniel RETUREAU (Trabalhadores – FR) 
 

− Referências: COM(2005) 347 final – 2005/0144 COD – CESE 1262/2005 
 

− Contacto: Anna WAGNER 
                       (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
• Bandas de frequências – Chamada de pessoas 
– Relator: Daniel RETUREAU (Trabalhadores – FR) 

 – Referências: COM(2005) 361 final – CESE 1261/2005 
 
– Contacto: Anna WAGNER  
                    (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
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address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 62
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
New: http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:martin.westlake@esc.eu.int
New: mailto:martin.westlake@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:gatis.eglitis@esc.eu.int
New: mailto:gatis.eglitis@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:gatis.eglitis@esc.eu.int
New: mailto:gatis.eglitis@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:yvette.azzopardi@esc.eu.int
New: mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:anna.wagner@esc.eu.int
New: mailto:anna.wagner@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

Old: mailto:imola.bedo@esc.eu.int
New: mailto:imola.bedo@cese.europa.eu

Page: 75
Type: mailto

Old: mailto:anna.wagner@esc.eu.int
New: mailto:anna.wagner@cese.europa.eu

Page: 77
Type: http:

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