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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: 

 
 
12/06 Medidas complementares para evitar roubos nos gabinetes 
 

 13/06 Acesso aos bares dos deputados em Bruxelas e Estrasburgo - vide Comunicação 36/00 de 
17.10.2000 

 
 14/06 Parliamentary assistance - Communication 3/06 of the Quaestors 
 

15/06 Papelaria dos deputados - Nova carta gráfica do Parlamento Europeu - Mudança de domínio 
do site Europarl 

 
Poderão ser solicitadas informações suplementares ao secretariado do Colégio dos Questores: 
 
 

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

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

_______________ 
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO 
 
 
 
 

TERMO DO MANDATO DE UM OBSERVADOR AO PARLAMENTO EUROPEU 
 

 
Na sua sessão de 23 de Março de 2006, o Parlamento Europeu tomou conhecimento do termo do mandato, 
enquanto observador, de: 
 
 

Şerban NICOLAE  (RO/Senado - PSE), 
 
 

com efeitos a partir de 10 de Abril de 2006. 
 
 
 

_______________
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
 
 
Na sessão de 16 de Março de 2006, o Parlamento Europeu tomou conhecimento de que : 
 

BORGHEZIO Mario 
BOSSI Umberto 
GRABOWSKI Dariusz Maciej 
KRUPA Urszula 
PĘK Bogdan 
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 
ROGALSKI Boguslaw 
SALVINI Matteo 
SPERONI Francesco Enrico 
TOMCZAK Witold 
ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz 

 
deixou de ser membros do Grupo IND/DEM, con efeito em 15 de Março de 2006. 
 
 

_______________ 
 

 
 

MUDANÇA DE GRUPO DE UM OBSERVADOR 
 
 

Na sua sessão de 23 de Março de 2006, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da filiação no Grupo 
PPE/DE de: 
 
 

Viorel DUCA SENIOR, 
Observador designado pelo Estado romeno 

 
 

com efeitos a partir de 22 de Março de 2006. 
 
 

_______________ 
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 24.03.2006) 
 
 
Autor Objecto N° 

Alfonso Andria Procedimento previsto no artigo 24º do Regulamento 
(CEE) nº 4253/88 

P-0877/06 

Roberta Angelilli Irregularidades eventualmente cometidas pela Junta da 
Região do Lácio relativamente aos seus credores 

P-0878/06 

José García-Margallo y Marfil OPA da E.ON sobre a Endesa - Mercado Interno E-0879/06 

Ole Christensen Preços mínimos da UE para o salmão norueguês E-0880/06 

Hiltrud Breyer Perigo acrescido da utilização de Roaccutan no tratamento 
sistémico do acne durante a gravidez 

E-0881/06 

Hiltrud Breyer Maior exposição das crianças a acidentes de viação E-0882/06 

Graham Watson Restrições ao peso da carga dos camiões nos Estados-
Membros 

E-0883/06 

Robert Kilroy-Silk Muçulmanos e caricaturas E-0884/06 

Robert Kilroy-Silk Ameaça islâmica de assassinato dos caricaturistas E-0885/06 

Robert Kilroy-Silk Negação do Holocausto E-0886/06 

Robert Kilroy-Silk Exploração dos utilizadores de gás britânicos E-0887/06 

Robert Kilroy-Silk Muçulmanos britânicos e enclaves muçulmanos isolados 
no Reino Unido 

E-0888/06 

Ashley Mote Aplicação da política de comunicação da Comissária 
Wallstrom 

E-0889/06 

Bill Newton Dunn Incertezas dos cultivadores de beterraba açucareira E-0890/06 

Bill Newton Dunn Incertezas dos cultivadores de beterraba açucareira E-0891/06 

Ilda Figueiredo Quotas de leite E-0892/06 

José García-Margallo y Marfil OPA da E.ON sobre a Endesa - Protecção dos accionistas E-0893/06 

Katerina Batzeli Acordo concluído pelo governo grego com a Microsoft 
para a compra de software 

E-0894/06 

Diana Wallis Aplicação da Directiva 92/12/CEE do Conselho relativa 
ao regime aplicável aos produtos sujeitos a impostos 
especiais de consumo 

E-0895/06 

Roberta Angelilli Região Toscana: utilização dos fundos Equal, FSE e IV 
Programa de acção para a igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres 

E-0896/06 
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Autor Objecto N° 

Roberta Angelilli Região Toscana: utilização do fundo FEOGA E-0897/06 

Roberta Angelilli Região Toscana: utilização do fundo Leader+ E-0898/06 

Roberta Angelilli Município de Roma: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa Cultura 2000 

E-0899/06 

Roberta Angelilli Município de Roma: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa Daphne 2003-2006 

E-0900/06 

Roberta Angelilli Município de Roma: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa "Utilização segura da Internet" 

E-0901/06 

Roberta Angelilli Município de Roma: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa Leonardo da Vinci 

E-0902/06 

Roberta Angelilli Município de Roma: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa Life III 2003-2006 

E-0903/06 

Roberta Angelilli Município de Roma: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa sobre a Protecção civil 

E-0904/06 

Cristobal Montoro Romero Redução de fundos para as regiões P-0905/06 

Gábor Harangozó Défice orçamental excessivo da Hungria P-0906/06 

Robert Navarro Gestão dos projectos de redes transeuropeias (RTE) P-0907/06 

Eva-Britt Svensson Directiva "Serviços" - Um país pode exigir que uma 
empresa estrangeira disponha de um representante no país 
em que são prestados os serviços e fazer respeitar essa 
exigência 

P-0908/06 

Josu Ortuondo Larrea Terceiro pacote legislativo Prestige sobre segurança 
marítima 

E-0909/06 

Karin Jöns Informação da UE sobre saúde na Internet E-0910/06 

Georgios Karatzaferis Violação dos compromissos da Turquia face à UE E-0911/06 

Georgios Karatzaferis Sanções para os cidadãos comunitários que participam em 
violações do direito internacional e beneficiam do produto 
do crime 

E-0912/06 

Dimitrios Papadimoulis Reservas não tributáveis E-0913/06 

Nikolaos Sifunakis Integração de um projecto ambiental no Nomos de Lesbos 
-Grécia - no âmbito do 3° QCA 

E-0914/06 

Sajjad Karim Reino Unido: erosão dos direitos do Homem na luta 
contra o terrorismo 

E-0915/06 

Roberta Angelilli Novas acções a financiar a partir das dotações atribuídas 
ao programa Daphne 

E-0916/06 
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Autor Objecto N° 

Henrik Lax Camiões de grandes dimensões E-0917/06 

Marie-Noëlle Lienemann Vacina contra a gripe das aves E-0918/06 

Baroness Sarah Ludford Política da Comissão no que respeita à discriminação de 
castas na Índia 

E-0919/06 

 Pergunta anulada E-0920/06 

Hiltrud Breyer Gripe aviária - Abate de aves na Turquia E-0921/06 

Hiltrud Breyer Situação nas praias de nidificação de tartarugas do golfo 
de Laganas em Zakynthos 

E-0922/06 

Diana Wallis Procedimento europeu de injunção de pagamento E-0923/06 

Diana Wallis Crédito ao consumo E-0924/06 

Frank Vanhecke Situação dos direitos humanos no Irão E-0925/06 

Andrzej Szejna Tratado Constitucional E-0926/06 

Frank Vanhecke Hamas E-0927/06 

Frank Vanhecke Iniciativa de Javier Solana E-0928/06 

Frank Vanhecke Situação dos direitos humanos na Argélia, Iémen, 
Jordânia e Malásia 

E-0929/06 

Frank Vanhecke Declarações de Günter Verheugen e Nicolas Sarkozy E-0930/06 

Frank Vanhecke Atentado contra uma igreja arménia na Turquia E-0931/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - Internet E-0932/06 

Raül Romeva i Rueda Os direitos dos cidadãos da UE em Andorra E-0933/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra - Lei sindical e subsídio de desemprego E-0934/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra - Exportação de resíduos E-0935/06 

Paul Rübig Aplicação da Directiva relativa à eliminação de resíduos 
de equipamentos eléctricos e electrónicos nos Estados-
Membros 

E-0936/06 

Stavros Arnaoutakis Insuficiente controlo das actividades pesqueiras E-0937/06 

Dimitrios Papadimoulis Proibição de atracagem de um navio sob pavilhão cipriota 
em Mersina (Sul da Turquia) 

E-0938/06 

Fiona Hall Iniciativa "água" da UE E-0939/06 

Fiona Hall Regulamento do Conselho (CE) n.°1470/2001 E-0940/06 
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Autor Objecto N° 

Erik Meijer Grandes diferenças entre Estados-Membros da UE no 
domínio das escutas telefónicas e forte aumento da 
capacidade de escuta nos Países Baixos 

E-0941/06 

Karin Riis-Jørgensen Sistema dual de preços para os produtos farmacêuticos P-0942/06 

Stavros Arnaoutakis Dificuldades na aplicação do programa "Iniciativas Locais 
de Emprego" do FSE em regiões rurais e desfavorecidas 
da Grécia 

P-0943/06 

Niels Busk Aquicultura P-0944/06 

Marian Harkin Reduzir para metade o número de vítimas na estrada na 
UE 

P-0945/06 

Luciana Sbarbati Anti-dumping no sector do calçado P-0946/06 

María Ayuso González Vinho ecológico E-0947/06 

Daniel Caspary e Erika Mann Participação das PME no Sexto Programa-Quadro de 
Investigação 

E-0948/06 

Karin Resetarits Mercado único dos seguros E-0949/06 

Stavros Arnaoutakis Alterações climáticas na Europa E-0950/06 

Panagiotis Beglitis Nova proibição das autoridades turcas à entrada no porto 
de Mersina de um navio mercante sob pavilhão cipriota 

E-0951/06 

Georgios Karatzaferis Tormentos impostos pelo Organismo de segurança social 
agrícola (OGA) da Grécia às famílias numerosas 

E-0952/06 

David Martin Produtos importados dos Territórios Ocupados E-0953/06 

Robert Kilroy-Silk Política energética E-0954/06 

Robert Kilroy-Silk Matança de golfinhos E-0955/06 

Robert Kilroy-Silk Prática lesivas da concorrência por parte de alguns 
Estados-Membros 

E-0956/06 

Cristiana Muscardini Processo anti-dumping no sector do calçado E-0957/06 

Cristiana Muscardini Encerramento do estabelecimento da multinacional ABB 
de Legnano 

E-0958/06 

María Ayuso González Quebra no consumo de carne de frango na UE P-0959/06 

Antonio Tajani Fusão Gaz de France-Suez P-0960/06 

Ivo Belet Venda de droga holandesa na fronteira belga P-0961/06 

Sharon Bowles Iniciativa da União Europeia sobre a água E-0962/06 
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Autor Objecto N° 

Robert Evans Falsa identidade E-0963/06 

Bastiaan Belder Pacote de ajuda aos territórios palestinianos de montante 
superior a 120 milhões de euros 

P-0964/06 

Nigel Farage Área única de pagamentos na Europa P-0965/06 

Antonio Masip Hidalgo Formação do Conselho responsável pela protecção penal 
do euro 

P-0966/06 

Ignasi Guardans Cambó Aplicação do Direito da concorrência à distribuição 
cinematográfica na União Europeia 

E-0967/06 

Antonio López-Istúriz White Projecção das redes transeuropeias E-0968/06 

Raül Romeva i Rueda Passadiço de madeira tropical ilegal num parque natural 
nas Ilhas Baleares 

E-0969/06 

Georgios Karatzaferis Grandes projectos em Salónica E-0970/06 

Georgios Karatzaferis "Via Egnatia" E-0971/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven e 
Hiltrud Breyer 

Extracção descontrolada de areias de rios e bacias fluviais 
na Bulgária 

E-0972/06 

Michael Cashman e outros Direitos humanos na Rússia E-0973/06 

Gérard Deprez Discriminação entre trabalhadores fronteiriços E-0974/06 

Antonio Di Pietro Avaliação tardia do impacto ambiental da via rápida 
Paolisi-Pianodardine 

E-0975/06 

Ria Oomen-Ruijten Logótipo relativo ao valor energético E-0976/06 

Bernard Poignant Utilização dos óleos vegetais puros em França P-0977/06 

Teresa Riera Madurell Financiamento do ITER P-0978/06 

Luisa Morgantini Corte nas contribuições voluntárias da Itália para as 
agências das Nações Unidas 

P-0979/06 

Salvatore Tatarella Encalhe do navio Hanife Ana P-0980/06 

Duarte Freitas Restituição dos apoios ao azeite utilizado no fabrico de 
certas conservas 

P-0981/06 

Jan Mulder Compensação dos custos da vacinação das aves de 
capoeira contra a gripe aviária 

P-0982/06 

David Hammerstein Mintz Projecto de urbanização ilegal no Parque Natural de Cabo 
de Gata - Níjar 

E-0983/06 

Teresa Riera Madurell Eventual problema de abastecimento de trítio para o 
funcionamento das 

E-0984/06 
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Autor Objecto N° 

Teresa Riera Madurell Estrutura da proposta de decisão relativa ao sétimo 
programa EURATOM 

E-0985/06 

Teresa Riera Madurell Financiamento comunitário de sociedades conjuntas no 
âmbito do sétimo 

E-0986/06 

Michael Cramer A actual degradação do tráfego ferroviário entre a 
Alemanha e a Polónia 

E-0987/06 

Simon Coveney Gasoduto de Shwe na Birmânia E-0988/06 

Robert Kilroy-Silk Medidas anticoncorrenciais em França E-0989/06 

Robert Kilroy-Silk Cristãos na Índia E-0990/06 

Baroness Sarah Ludford e 
Kathalijne Buitenweg 

Falta de cooperação policial nos casos relacionados com 
os condutores de veículos pesados 

E-0991/06 

Baroness Sarah Ludford e 
Kathalijne Buitenweg 

Falta de cooperação policial nos casos relacionados com 
os condutores de veículos pesados 

E-0992/06 

Fausto Bertinotti e outros Estado de emergência nas Filipinas E-0993/06 

Fausto Bertinotti e outros Estado de emergência nas Filipinas E-0994/06 

Iles Braghetto e outros Política energética europeia E-0995/06 

Albert Maat Perseguição da minoria religiosa sufista no Irão E-0996/06 

Henrik Lax Gripe aviária E-0997/06 

Jorgo Chatzimarkakis Insolvência de particulares P-0998/06 

Alejo Vidal-Quadras Roca Distorção da concorrência nos mercados da energia 
parcialmente liberalizados 

P-0999/06 

Linda McAvan Responsabilidade social das empresas E-1000/06 

Alyn Smith Rotulagem de produtos biológicos E-1001/06 

Nikolaos Sifunakis Recurso dos armadores internacionais contra a Directiva 
2005/35/CE sobre a poluição marinha 

P-1002/06 

Corien Wortmann-Kool Nomeação de coordenadores para a rede RTE-T P-1003/06 

Dorette Corbey e Thijs Berman Filtragem da água de lastro E-1004/06 

Dorette Corbey e Thijs Berman Filtragem da água de lastro E-1005/06 

Georgios Karatzaferis Bomba no Consulado da Grécia na FYROM E-1006/06 

Georgios Karatzaferis Arborização total do antigo aeroporto de Atenas em 
Elliniko 

E-1007/06 

Georgios Karatzaferis A Mata Nacional de Aínos em Cefalónia sem protecção E-1008/06 
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Autor Objecto N° 

Georgios Karatzaferis INTERREG III A (Grécia-Turquia) E-1009/06 

Georgios Karatzaferis Atraso no pagamento dos honorários dos médicos na 
Grécia 

E-1010/06 

Georgios Karatzaferis Financiamento de uma organização nacionalista turca pela 
Comissão 

E-1011/06 

Georgios Karatzaferis Escutas telefónicas na Grécia E-1012/06 

Andreas Mölzer Fundo de Adaptação à Globalização P-1013/06 

Paul van Buitenen Conflito de interesses de cientistas da AESA que efectuam 
uma avaliação de segurança sobre os efeitos cancerígenos 
do aspartame 

P-1014/06 

Raül Romeva i Rueda Colômbia - assassínio perpetrado por paramilitares E-1015/06 

Raül Romeva i Rueda Colômbia - Assassínio perpetrado por paramilitares E-1016/06 

Raül Romeva i Rueda Colômbia - Assassínio perpetrado por paramilitares, 
justiça e reparação às 

E-1017/06 

Ioannis Gklavakis Pesca amadora E-1018/06 

Graham Watson Discriminação de remuneração nas Escolas Europeias E-1019/06 

Chris Davies IVA sobre edifícios históricos E-1020/06 

 Pergunta anulada E-1021/06 

Ivo Belet Exigências mais rigorosas impostas em França aos 
professores de esqui estrangeiros 

E-1022/06 

Erik Meijer Importância para o tráfego transfronteiriço das assinaturas 
de caminhos-de-ferro "EuroDomino" válidas por vários 
dias e regresso da França, Itália e Espanha à venda 
nacional 

E-1023/06 

Jan Mulder Medidas de apoio aos mercados de produtos de aves de 
capoeira 

E-1024/06 

Michl Ebner Harmonização das designações dos medicamentos E-1025/06 

Roberto Musacchio Reconhecimento do serviço prestado no CNR e dos 
direitos relativos à segurança social e à reforma 

P-1026/06 

Kartika Liotard Fluxos de resíduos no interior e no exterior da Europa, 
respectivos controlos e relação com os Tratados europeus 

P-1027/06 

Frank Vanhecke Fundos europeus para o centro de jovens Rzoezie em 
Malines 

P-1028/06 
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Autor Objecto N° 

Willy Meyer Pleite Ameaças ambientais no rio Cambrones (Província de 
Segóvia, Espanha) 

E-1029/06 

Willy Meyer Pleite "Desaparecidos", na Argentina, durante a ditadura militar P-1030/06 

Willy Meyer Pleite Pesca ilegal de salmão atlântico na Irlanda E-1031/06 

Willy Meyer Pleite Incumprimento da Directiva 93/37/CEE relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação de empreitadas 
de obras públicas, PAI Mestrets (Castellón, Espanha) 

E-1032/06 

Willy Meyer Pleite Zonas SIC e ZEPA afectadas - Santa Bárbara Golf-SA, 
município de Burriana (Castellón, Espanha) 

E-1033/06 

Willy Meyer Pleite Violação do direito à livre circulação de cidadãos 
europeus no território europeu 

E-1034/06 

Robert Kilroy-Silk Reformados em situação de pobreza E-1035/06 

Paul van Buitenen O artigo 12º-B do Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias e o exercício de uma actividade 
externa 

E-1036/06 

Monica Frassoni Formaldeído E-1037/06 

Frank Vanhecke Visita do Comissário Louis Michel à África do Sul E-1038/06 

Paul van Buitenen Iniciativa com vista ao estabelecimento de uma sede única 
do Parlamento Europeu 

E-1039/06 

Raül Romeva i Rueda, Ana Gomes 
e Iratxe García Pérez 

Sayeli Sidi Abdala El Meki, activista saraui dos direitos 
humanos 

E-1040/06 

Raül Romeva i Rueda, Ana Gomes 
e Iratxe García Pérez 

Sayeli Sidi Abdala El Meki, activista saraui dos direitos 
humanos 

E-1041/06 

Herbert Bösch Financia o OLAF o equipamento de serviços de 
informações de segurança? 

E-1042/06 

Erik Meijer Inexistência de um sistema de informação dos passageiros 
de comboios internacionais em trânsito sobre a 
continuação ou interrupção da viagem em caso de 
interrupção do tráfego ferroviário 

E-1043/06 

Andreas Mölzer Cimeira da UE sobre o orçamento E-1044/06 

María Sornosa Martínez Sítio de Interesse Comunitário "Monte El Valle y Sierra 
de Altaona y Escalona" 

E-1045/06 

Georgios Karatzaferis Equipa do PAOK sancionada por distúrbios E-1046/06 

Michael Cashman e outros Cooperação com organizações de juventude E-1047/06 

Michael Cashman e outros Direitos humanos na Rússia E-1048/06 
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James Allister Terroristas internacionais E-1049/06 

Michael Cashman e outros Decisão das Nações Unidas de recusarem estatuto 
consultivo às ONG de lésbicas, gays bissexuais e 
transsexuais (LGBT) 

E-1050/06 

Michael Cashman e outros Decisão das Nações Unidas de recusarem estatuto 
consultivo às ONG de lésbicas, gays bissexuais e 
transsexuais (LGBT) 

E-1051/06 

Bill Newton Dunn Iniciativa da União Europeia para a água E-1052/06 

Struan Stevenson Jurisdição extraterritorial E-1053/06 

Avril Doyle PME, programas-quadro de investigação e patentes 
europeias 

E-1054/06 

 Pergunta anulada E-1055/06 

Giusto Catania e Roberto 
Musacchio 

Agressões em Gradisca d'Isonzo E-1056/06 

Zdzisław Podkański Florestas E-1057/06 

Zdzisław Podkański Frutos de bagas E-1058/06 

Raül Romeva i Rueda Barajas - denúncia da Federação Catalã de ONG para o 
Desenvolvimento 

P-1059/06 

Fernando Fernández Martín Consequências para os rendimentos de cidadãos europeus 
devido à aplicação da lei de terras e à reforma agrária na 
Venezuela 

P-1060/06 

Dagmar Roth-Behrendt Ftalatos em medicamentos de uso humano P-1061/06 

Konstantinos Hatzidakis Encerramento do 2° QCA para a Grécia P-1062/06 

Raül Romeva i Rueda Barajas - denúncia da Federação Catalã de ONG para o 
Desenvolvimento 

E-1063/06 

Konstantinos Hatzidakis Preços de venda nos Estados-Membros E-1064/06 

Konstantinos Hatzidakis Consumo de drogas pelos menores E-1065/06 

Konstantinos Hatzidakis Rendimento dos assalariados nos Estados-Membros E-1066/06 

Konstantinos Hatzidakis Perda percentual de fundos do 2° QCA nos 15 Estados-
Membros 

E-1067/06 

Konstantinos Hatzidakis Contrabando de produtos farmacêuticos por Internet E-1068/06 

Caroline Lucas Liberalização do comércio no sector florestal E-1069/06 

Pier Bersani e outros Fusão das empresas "Gaz de France" e "Suez" E-1070/06 



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 

 

21

Boletim 03.04.2006 
  

- PT - PE 369.013 

 
Autor Objecto N° 

Jeanine Hennis-Plasschaert Sistemas de limitação das emissões utilizados pelos 
fornecedores de veículos comerciais 

E-1071/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Conceito modular de veículos longos e pesados E-1072/06 

Joan Calabuig Rull Estudo sobre a indústria têxtil e do vestuário na China e a 
estratégia chinesa de expansão do mercado 

P-1073/06 

Zdzisław Podkański Renegociação das quotas leiteiras P-1074/06 

Sajjad Karim Mobiliário chinês P-1075/06 

Sharon Bowles Pensões do Estado P-1076/06 

David Hammerstein Mintz Ameaças sobre o ambiente e os recursos naturais no rio 
Cambrones (Segóvia, 

E-1077/06 

David Hammerstein Mintz Risco de extinção de espécies na Serra de Guadarrama E-1078/06 

David Hammerstein Mintz Urbanizações em Parcent (Alicante, Espanha) E-1079/06 

Jillian Evans Cursos de línguas E-1080/06 

Jillian Evans Disposições em matéria de planificação E-1081/06 

Karl-Heinz Florenz Processo anti- trust instaurado pela Comissão contra 
fabricantes de ascensores/Directiva 95/16/CE relativa aos 
ascensores/Recomendação 95/216/CE respeitante à 
melhoria da segurança dos ascensores existentes 

E-1082/06 

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), 
Pergunta P-4332/05 

E-1083/06 

Bill Newton Dunn Sistema de identificação de ovinos E-1084/06 

Bill Newton Dunn Directiva relativa aos nitratos E-1085/06 

Bill Newton Dunn Proposta de futuro financiamento E-1086/06 

Stéphane Le Foll Gripe aviária P-1087/06 

Angelika Niebler Atribuição do nome de domínio .EU P-1088/06 

Jean-Claude Fruteau Pagamento das despesas de deslocação e estadia dos 
candidatos aos concursos administrativos das Instituições 
Europeias 

P-1089/06 

Pia Locatelli Estudo sobre a indústria têxtil e do vestuário na China e a 
sua estratégia de expansão do mercado 

P-1090/06 
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Rebecca Harms Pedido de informação apresentado pela Comissão em 10 
de Fevereiro de 2006 sobre o financiamento da 
radiodifusão pública na Alemanha 

E-1091/06 

Dimitrios Papadimoulis Construção dos hospitais de Trikala, Volos e Lamia com 
fundos do QCA 

E-1092/06 

Dimitrios Papadimoulis Conselho Superior de Selecção de Pessoal (ASEP) 
denuncia a generalização de falsos contratos à tarefa 

E-1093/06 

Dimitrios Papadimoulis Construção de hospitais com fundos do QCA E-1094/06 

Struan Stevenson Lista de organizações terroristas da UE E-1095/06 

James Allister International Investiments Ltd E-1096/06 

 Pergunta anulada E-1097/06 

Marco Pannella Apoio da Comissão Europeia à deportação das populações 
indígenas no Laos 

E-1098/06 

Riitta Myller Riscos para a saúde provocados pela libertação de gases 
de escape no espaço de trabalho dos trabalhadores do 
controlo técnico dos veículos devido à localização dos 
tubos de escape 

E-1099/06 

Claude Moraes Protecção dos consumidores e imagens ofensivas 
utilizadas no marketing de produtos 

P-1100/06 

Terence Wynn Subsídio ao leite escolar E-1101/06 

Claude Moraes Plano de Acção da UE para a Saúde E-1102/06 

Jonas Sjöstedt Proibição do festival "Orgulho gay" em Moscovo E-1103/06 

Kyriacos Triantaphyllides Obrigações da Turquia no domínio da liberdade do 
comércio 

P-1104/06 

Elspeth Attwooll Directiva 2000/78/CE P-1105/06 

Marcello Vernola Encalhe do batelão motorizado turco "Hanife Ana" na 
localidade de Costa Merlata di Ostuni (Brindisi, Itália) 

P-1106/06 

Zdzisław Chmielewski Eventual eligibilidade de municípios adjacentes a regiões 
NUTS 3 para financiamentos do Objectivo 3 

P-1107/06 

Witold Tomczak Alegada contaminação de framboesas da Polónia P-1108/06 

Antonio Masip Hidalgo Recursos consagrados à transposição de directivas na 
Comissão 

E-1109/06 

Evangelia Tzampazi e outros Situação da reforma da psiquiatria na Grécia E-1110/06 
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Dimitrios Papadimoulis Serviços de cabotagem na Grécia E-1111/06 

Janusz Wojciechowski Plano de Acção Comunitário relativo à Protecção e ao 
Bem-Estar dos Animais 

E-1112/06 

Chris Davies Aspártamo E-1113/06 

Chris Davies Directiva relativa às galinhas poedeiras E-1114/06 

Chris Davies Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (AESA) E-1115/06 

Chris Davies Qualidade da água E-1116/06 

Chris Davies Autoridade Palestiniana E-1117/06 

Mario Borghezio Transferências de pessoal com fins eleitorais E-1118/06 

Marcello Vernola Protecção dos condutores de meios de transporte de 
superfície na Apúlia 

E-1119/06 

Alessandro Battilocchio Discriminação das línguas "minoritárias" nos concursos 
europeus 

E-1120/06 

Zdzisław Chmielewski Formas de proteger a vida e saúde das pessoas após uma 
laringectomia 

E-1121/06 

Tokia Saïfi Estudo sobre a indústria têxtil e do vestuário na China e a 
sua estratégia de expansão do mercado 

P-1122/06 

Ari Vatanen Perseguição de actividades religiosas na Bielorrússia P-1123/06 

Klaus-Heiner Lehne Artigo 82º do Tratado CE E-1124/06 

Stavros Lambrinidis, Katerina 
Batzeli e Evangelia Tzampazi 

Aplicação da Directiva sobre biocombustíveis E-1125/06 

Charles Tannock Alegada discriminação de jovens cidadãos da União 
Europeia em viagem pela Polónia 

E-1126/06 

Charles Tannock Alegada discriminação da minoria hindu na Rússia E-1127/06 

Albert Maat Ajuda estatal da França aos agricultores afectados pela 
gripe das aves 

E-1128/06 

Witold Tomczak Alegada contaminação de framboesas polacas E-1129/06 

Jonas Sjöstedt Destruição da floresta de Bialowieza E-1130/06 

Charlotte Cederschiöld Avaliação do impacto da conservação de dados E-1131/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Programas de ensino e formação e identidade europeia P-1132/06 
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Erika Mann Informações pessoais sensíveis, a nível da segurança dos 
dados, sobre cidadãos da União Europeia 

P-1133/06 

Carlos Carnero González Falhas na construção da extensão a Arganda da linha 9 do 
Metro e segurança nas obras ligadas aos transportes na 
Comunidade de Madrid 

E-1134/06 

Carlos Carnero González e David 
Hammerstein Mintz 

Violação do artigo 11º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, bem como dos direitos 
laborais dos trabalhadores, por parte da Direcção da 
estação pública de televisão Radio Televisión Madrid 

E-1135/06 

Graham Watson Aplicação do sistema de pontos de mérito aos docentes 
das Escolas Europeias 

E-1136/06 

Ivo Belet e Ria Oomen-Ruijten Consequências da nova lei neerlandesa relativa ao seguro 
de doença para os trabalhadores fronteiriços reformados 

E-1137/06 

Jonas Sjöstedt Tallat Pasha proclamado herói por parte da Turquia E-1138/06 

Jana Bobošíková Importações de aves de capoeira de países terceiros P-1139/06 

Christopher Heaton-Harris Devedores diversos P-1140/06 

Philip Claeys Situação tensa na Turquia: acusação de Büyükanit P-1141/06 

David Hammerstein Mintz Projecto de urbanização da herdade "Merinos Norte" de 
Ronda 

E-1142/06 

Bernat Joan i Marí Gasoduto Dènia-Eivissa-Platja de Sant Joan de Déu E-1143/06 

Antolín Sánchez Presedo Disponibilização de fundos para a luta contra a gripe das 
aves na sequência da conferência internacional de 
doadores realizada em Pequim 

E-1144/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Acordos bilaterais sobre a rastreabilidade dos produtos E-1145/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Requisitos de rastreabilidade dos produtos da pesca E-1146/06 

Jana Bobošíková Importação de aves de capoeira provenientes de países 
terceiros 

E-1147/06 

Mary McDonald e outros A situação dos sem-abrigo E-1148/06 

Kathy Sinnott Abastecimento de água às explorações de agricultura 
biológica 

E-1149/06 

Christopher Heaton-Harris "Europe By Satellite" E-1150/06 

Charles Tannock Decapitação de crianças cristãs na Indonésia E-1151/06 

Christine De Veyrac Ajudas aos subúrbios E-1152/06 

Cristiana Muscardini Os muros da memória E-1153/06 
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Cristiana Muscardini Projecto turístico na Sardenha E-1154/06 

Giulietto Chiesa, Lilli Gruber e 
Lapo Pistelli 

Levantamento de dados sobre a audiência dos programas 
de televisão 

E-1155/06 

Mario Mauro República turca do norte de Chipre E-1156/06 

Erik Meijer Opinião da Agência Internacional de Energia sobre as 
tendências dos preços, a liberdade de escolha, as redes de 
alta tensão e as turbinas eólicas para produzir electricidade 

E-1157/06 

Erik Meijer e Kartika Liotard Incineração em centrais de carvão, subvencionada pelo 
Governo neerlandês, de madeira dos resíduos de 
construção e demolição a que não foram removidas as 
substâncias tóxicas 

E-1158/06 

Erik Meijer Avaliação optimista das consequências da migração 
laboral desde 1 de Maio de 2004 e estatísticas e 
experiência prática que contrariam fortemente essa 
avaliação nos Estados-Membros de acolhimento 

E-1159/06 

Philip Claeys Taxa de sucesso nos concursos europeus E-1160/06 

Philip Claeys Percentagem de recrutamento de candidatos belgas da 
lista de reserva de que constam os candidatos aprovados 

E-1161/06 

Philip Claeys Agentes temporários de nacionalidade belga E-1162/06 

Philip Claeys Assassínio dos pais de militantes curdos na Turquia E-1163/06 

Nigel Farage Perseguição religiosa no Paquistão E-1164/06 

David Martin Proibição de importar da China produtos alimentares de 
origem animal 

E-1165/06 

Catherine Stihler Programa Juventude E-1166/06 

Catherine Stihler Investigação sobre tecnologias limpas na utilização do 
carvão 

E-1167/06 

Catherine Stihler Discriminação com base no sexo em clubes privados E-1168/06 

Catherine Stihler Regeneração urbana E-1169/06 

Catherine Stihler Regras em matéria de auxílios estatais e contratos de 
defesa 

E-1170/06 

Catherine Stihler Programa Juventude E-1171/06 

Catherine Stihler Financiamento da UE e mobilidade de estudantes e 
professores 

E-1172/06 

Catherine Stihler O futuro do Programa Erasmus E-1173/06 
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Catherine Stihler Prioridades da UE em matéria de saúde E-1174/06 

Catherine Stihler Escolas preferidas pelos pais E-1175/06 

Catherine Stihler Promoção do Programa Erasmus E-1176/06 

Catherine Stihler Programa de aprendizagem ao longo da vida E-1177/06 

Catherine Stihler Financiamento de projectos paneuropeus da luta contra o 
tabagismo 

E-1178/06 

Roberta Angelilli Município de Ancona: actualização da situação dos 
fundos relativos ao Programa Daphne 

E-1179/06 

Roberta Angelilli Município de Carrara: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa Daphne 

E-1180/06 

Roberta Angelilli Município de Florença: actualização da situação dos 
fundos relativos ao Programa Daphne 

E-1181/06 

Roberta Angelilli Município de Livorno: actualização da situação dos 
fundos relativos ao Programa Daphne 

E-1182/06 

Roberta Angelilli Município de Massa: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa Daphne 

E-1183/06 

Roberta Angelilli Município de Pisa: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa Daphne 

E-1184/06 

Roberta Angelilli Município de Pistoia: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa Daphne 

E-1185/06 

Roberta Angelilli Município de Prato: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa Daphne 

E-1186/06 

Roberta Angelilli Município de Siena: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa Daphne 

E-1187/06 

Roberta Angelilli Município de Ancona: actualização da situação dos 
fundos relativos ao Programa de Acção a favor da 
Protecção Civil 

E-1188/06 

Roberta Angelilli Município de Carrara: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa de Acção a favor da Protecção Civil 

E-1189/06 

Roberta Angelilli Município de Florença: actualização da situação dos 
fundos relativos ao Programa de Acção a favor da 
Protecção Civil 

E-1190/06 

Roberta Angelilli Município de Livorno: actualização da situação dos 
fundos relativos ao Programa de Acção a favor da 
Protecção Civil 

E-1191/06 
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Roberta Angelilli Município de Massa: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa de Acção a favor da Protecção Civil 

E-1192/06 

Roberta Angelilli Município de Pisa: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa de Acção a favor da Protecção Civil 

E-1193/06 

Roberta Angelilli Município de Pistóia: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa de Acção a favor da Protecção Civil 

E-1194/06 

Roberta Angelilli Município de Prato: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa de Acção a favor da Protecção Civil 

E-1195/06 

Roberta Angelilli Município de Siena: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa de Acção a favor da Protecção Civil 

E-1196/06 

Jean Lambert Aeroporto de Ciudad Real: violação das Directivas 
"Avaliação de Impacte Ambiental", "Habitats" e "Aves" 

P-1197/06 

Petr Duchoň Tacógrafos digitais P-1198/06 

Roberta Angelilli Município de Ancona: actualização da situação dos 
fundos relativos ao 

E-1199/06 

Roberta Angelilli Município de Carrara: actualização da situação dos fundos 
relativos ao 

E-1200/06 

Roberta Angelilli Município de Florença: actualização da situação dos 
fundos relativos ao 

E-1201/06 

Roberta Angelilli Município de Livorno: actualização da situação dos 
fundos relativos ao 

E-1202/06 

Roberta Angelilli Município de Massa: actualização da situação dos fundos 
relativos ao 

E-1203/06 

Roberta Angelilli Município de Pisa: actualização da situação dos fundos 
relativos ao 

E-1204/06 

Roberta Angelilli Município de Pistóia: actualização da situação dos fundos 
relativos ao 

E-1205/06 

Roberta Angelilli Município de Prato: actualização da situação dos fundos 
relativos ao 

E-1206/06 

Roberta Angelilli Município de Siena: actualização da situação dos fundos 
relativos ao 

E-1207/06 

Roberta Angelilli Município de Ancona: actualização da situação dos 
fundos relativos ao 

E-1208/06 

Roberta Angelilli Município de Carrara: actualização da situação dos fundos 
relativos ao 

E-1209/06 
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Roberta Angelilli Município de Florença: actualização da situação dos 
fundos relativos ao 

E-1210/06 

Roberta Angelilli Município de Livorno: actualização da situação dos 
fundos relativos ao 

E-1211/06 

Roberta Angelilli Município de Massa: actualização da situação dos fundos 
relativos ao 

E-1212/06 

Roberta Angelilli Município de Pisa: actualização da situação dos fundos 
relativos ao 

E-1213/06 

Roberta Angelilli Município de Pistóia: actualização da situação dos fundos 
relativos ao 

E-1214/06 

Roberta Angelilli Município de Prato: actualização da situação dos fundos 
relativos ao 

E-1215/06 

Roberta Angelilli Município de Siena: actualização da situação dos fundos 
relativos ao Programa Life III 

E-1216/06 

Stefano Zappalà Fuga de notícias reservadas ao Comité de Fiscalização 
OLAF 

P-1217/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Dados sobre os Fundos Estruturais na Andaluzia E-1218/06 

David Hammerstein Mintz Os curculiónidas ferruginosos e a palmeira canária E-1219/06 

Raül Romeva i Rueda Denúncias de detecção de infracções em matéria de meio 
ambiente 

E-1220/06 

Raül Romeva i Rueda Denúncias de detecção de infracções em matéria de meio 
ambiente 

E-1221/06 

Raül Romeva i Rueda Leis e regulamentações relativas à prostituição E-1222/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Regulamento (CE) nº 356/2005 de 1 de Março que 
estabelece as regras de execução relativas à marcação e 
identificação das artes de pesca passivas e das redes de 
arrasto de vara 

E-1223/06 

Bernat Joan i Marí Planos de vias rápidas em Ibiza E-1224/06 

Bill Newton Dunn Televisão sem fronteiras - clarificação de termos E-1225/06 

Bill Newton Dunn Televisão sem fronteiras - alargamento do âmbito da 
directiva para além dos serviços televisivos 

E-1226/06 

Bill Newton Dunn Televisão sem fronteiras - serviço linear e não linear E-1227/06 

Bill Newton Dunn Televisão sem fronteiras - definições E-1228/06 

Roberta Angelilli Fundos para a realização de um projecto denominado 
"AgriArte" 

E-1229/06 
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Roberta Angelilli Fundos para as inundações no Município de Tarquinia E-1230/06 

Roberta Angelilli Realização de estruturas denominadas "Casa parto" E-1231/06 

Roberta Angelilli Fundos a favor de uma exploração agrícola italiana na 
Roménia 

E-1232/06 

Roberta Angelilli Fundos a favor da valorização e conservação dos recursos 
hídricos 

E-1233/06 

Stefano Zappalà Fuga de notícias reservadas ao Comité de Fiscalização 
OLAF 

E-1234/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Notificação 2006/C 12/04 - Eficácia ambiental de uma 
medida proposta 

E-1235/06 

Erik Meijer Necessidade de pôr termo aos abusos registados nos 
antigos Estados-Membros da UE devido ao modo como aí 
são obrigados a trabalhar cidadãos dos novos Estados-
Membros 

E-1236/06 

Sophia in 't Veld Política de repatriamento para o Irão praticada pelos 
Países Baixos 

P-1237/06 

Bart Staes Coordenação da recolha de dados e de competências 
especializadas relativamente à ameaça de pandemia de 
gripe 

P-1238/06 

Wojciech Roszkowski Igualdade entre homens e mulheres P-1239/06 

Daniel Caspary Auxílio da UE às zonas desfavorecidas - o exemplo de 
Lanzarote 

E-1240/06 

Ioannis Gklavakis e Manolis 
Mavrommatis 

O futuro do sector da passa de uva e a revisão da OCM 
para as frutas e legumes 

E-1241/06 

Antonio Tajani e outros Fuga de notícias do OLAF E-1242/06 

Antonio Tajani e outros Fuga de notícias do OLAF E-1243/06 

Eija-Riitta Korhola Efeitos do mercado paralelo nas contribuições dos 
Estados-Membros para o orçamento comunitário 

E-1244/06 

André Brie Rapto de Khaled al-Masri, cidadão alemão, pelas 
autoridades norte-americanas na Macedónia 

P-1245/06 

Simon Coveney Relatório comunitário sobre estatuto de Jerusalém 
Oriental 

E-1246/06 

Proinsias De Rossa Direito de adesão dos membros das Forças Armadas 
portuguesas a um sindicato 

E-1247/06 

Daniel Hannan Projecto de auto-estrada a cargo da empresa Bechtel E-1248/06 
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PERÍODO DE PERGUNTAS  (B-0013/06)    14 Março 2006 
 
 
 
17 perguntas (nos termos do artigo 109° do Regimento) 
 
 

Autor Objecto Nº 
 
 
PERGUNTAS AO CONSELHO  
 
 
 
Eoin RYAN 

 
Figuras da oposição etíope 

 
H-0110/06  

 
Cecilia MALMSTRÖM 

 
Apoio à democracia no Irão 

 
H-0148/06  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Decisão do Governo israelita de construir uma linha de 
eléctrico entre a colónia (ilegal) de Pisgat Ze'ev, em 
Jerusalém-Este e o centro de Jerusalém-Oeste 

 
H-0150/06  

 
Reinhard RACK 

 
Protecção dos direitos fundamentais 

 
H-0175/06  

 
Diamanto MANOLAKOU 

 
Estado de emergência nas Filipinas 

 
H-0193/06  

 
Agnes SCHIERHUBER 

 
Acesso dos consumidores à justiça 

 
H-0179/06  

 
Sarah LUDFORD 

 
Decisão-quadro relativa ao racismo e à xenofobia 

 
H-1113/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Xenofobia na UE 

 
H-0138/06  

 
 
PERGUNTAS À COMISSÃO 
 
  
Bill NEWTON DUNN 

 
Orçamento do projecto Criminalidade Transfronteiras 

 
H-0134/06  

 
Cristobal MONTORO 
ROMERO 

 
Situação da economia europeia 

 
H-0157/06  
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO 
 
 
Sr. FIGEL' 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Programas de ensino e formação e identidade europeia 

 
H-0100/06  

 
Maria BADIA i CUTCHET 

 
Plano para promover o espírito empresarial na educação 

 
H-0132/06  

 
 
Sr. KALLAS 
 
 
Andreas MÖLZER 

 
Moeda turca de 1 lira 

 
H-0102/06  

 
Enrico LETTA 

 
Escola Europeia Bruxelas II - transferência de secções 

 
H-0104/06  

 
Richard SEEBER 

 
Transferência da secção de língua alemã 

 
H-0172/06  

 
 
Sr. REHN 
 
 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Alargamento da UE à Bulgária e a Roménia e regime de 
adopções 

 
H-0098/06  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Adesão da Roménia à União Europeia 

 
H-0137/06  
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS 

MARÇO 
 
 
 

Instituição 
 

Número de 
perguntas 
apresent. 

Perguntas  
tratadas 

em sessão 

Perguntas 
com 

resposta 
escrita 

Perguntas 
complemen-tares 

Perguntas 
caducas  

(ausência 
de autor) 

Perguntas 
retiradas 
pelo autor 

Perguntas já 
previstas na 

O.D. 

Representantes 
das 

Instituições 

 
Conselho 
 

 
42 

 
8 

 
34 

 
17 

 
0 

 
0 

 
0 

 
WINKLER 
GASTINGER 

 
Comissão 
 

 
60 

 
9 

45 
 

 
20 

 
1 

 
0 

 
5 

 
ŠPIDLA 
FRATTINI 
FIGEL' 
KALLAS 
REHN 

 
Total 

 
102 

 

 
17 

 
79 

 
37 

 
1 

 
0 

 
5 
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1 

 
 

 
No. 

 
No. PE 

 
Autor 

 
Objecto 

 
Apresent. 

 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
01/2006 

 
369.297 

 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey e Karin Scheele 

 
Diabetes 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
285 

 
02/2006 

 
369.298 

 
Vittorio Agnoletto, Giovanni 
Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio 
Panzeri e Pia Elda Locatelli 

 
Extensão da assistência sanitária de base a todos os 
residentes na Europa, mesmo àqueles que não estão 
em regra com as disposições relativas à entrada e à 
estada 
 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
70 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Uma iniciativa de incentivo à natalidade a nível 
europeu 
 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
21 

 
04/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Os distúrbios registados em França durante várias 
semanas 
 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
9 

 
05/2006 

 

 
369.301 

 
Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, 
Marek Maciej Siwiec, Borut Pahor e 
Monika Beňová 
 

 
Livre circulação da força de trabalho 
 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
126 

                                                      
1  Situação em  16.03.2006 
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No. 

 
No. PE 

 
Autor 

 
Objecto 

 
Apresent. 

 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
06/2006 

 

 
369.653 

 
Jana Hybášková, Paulo Casaca, 
Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite e 
Mogens Camre 
 

 
Recentes execuções de menores pelas autoridades 
iranianas 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
97 

 
07/2006 

 
369.654 

 
David Martin e Glyn Ford 

 
Comércio ilegal de pele de tigre e de leopardo 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
144 

 
 

08/2006 
 

370.386 
 
Filip Kaczmarek 

 
Liberdade religiosa na China 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
41 

 
 

09/2006 
 

370.388 
 
Mario Borghezio 

 
Ameaças à liberdade de expressão contra os jornais 
europeus após a publicação de caricaturas de Maomé 
e do Islão 
 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
177 

 
10/2006 

 
370.389 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys e 
Koenraad Dillen 

 
Reacções no mundo islâmico às caricaturas 
publicadas no jornal dinamarquês "Jyllands-Posten" 
 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
11 

 
11/2006 

 
370.590 

 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulo, Robert 
Navarro, Dirk Sterckx et Jeanine 
Hennis-Plasschaert 
 

 
Dia Marítimo Europeu 

 
20.2.2006 

 
20.5.2006 

 
39 

 
12/2006 

 
370.591 

 

 
Jean-Claude Martinez 
 

 
Situação dramática dos viticultores europeus 

 
22.2.2006 

 
22.5.2006 

 
7 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
13/2006 

 
371.053 

 
Maciej Giertych 

 
Abertura por todos os países dos arquivos relacionados 
com a Segunda Guerra Mundial 
 

 
6.3.2006 

 
6.6.2006 

 
11 

 
14/2006 

 
371.059 

 
Janusz Wojciechowski, Caroline 
Lucas, Ioannis Gklavakis et Thijs 
Berman 
 

 
Alimentos, as sementes e as forragens geneticamente 
modificados 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
47 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Respeito mútuo 
 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
11 

 
16/2006 

 
371.061 

 
Matteo Salvini 

 
Atribuição do nome da escritora Oriana Fallaci ao 
hemiciclo do Parlamento Europeu de Bruxelas 
 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
6 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
necessidade de uma política externa europeia 
equilibrada 
 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
6 

 
 





COMISSÕES 

 

37

Boletim 03.04.2006 
  

- PT - PE 369.013 

 
 
 
 
 
 
 

COMISSÕES 



COMISSÕES 

 

38 

Boletim 03.04.2006 
  

- PT - PE 369.013 

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

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 
 

 
von Wogau Karl (PPE-
DE) 
 

 
Aplicação da Estratégia 
Europeia de Segurança no 
contexto da PESD 
 

 
AFET (F) 
 

 
25/01/2006 

 
2006/2033(INI) 

Daul Joseph (PPE-DE) 
 

Regime de importação do 
arroz 
 

AGRI (F) 
 

21/03/2006 2006/0028(CNS) 

Mavrommatis Manolis 
(PPE-DE) 
 

Recomendação da 
Comissão de 18.5.2005 
relativa à gestão colectiva 
transfronteiriça do direito 
de autor e dos direitos 
conexos no domínio dos 
serviços musicais em linha 
legais (2005/737/CE) 
 

CULT (P) 
 

13/02/2006 2006/2008(INI) 

Kaczmarek Filip Andrzej 
(PPE-DE) 
 

Relações económicas e 
comerciais da UE com a 
Índia 
 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2006/2034(INI) 

Kaczmarek Filip Andrzej 
(PPE-DE) 
 

Relações económicas e 
comerciais da UE com o 
Mercosul na perspectiva da 
negociação de um acordo 
de associação inter-regional 
 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2006/2035(INI) 

Berès Pervenche (PSE) 
 

Estratégia de simplificação 
do quadro regulador 
 

ECON (P) 
 

14/03/2006 2006/2006(INI) 

Ulmer Thomas (PPE-DE) 
 

Protecção dos trabalhadores 
da saúde europeus contra as 
infecções transmitidas por 
via sanguínea na sequência 
de ferimentos provocados 
por seringas 
 

ENVI (P) 
 

13/03/2006 2006/2015(INI) 

Weiler Barbara (PSE) 
 

Parcerias entre os sectores 
público e privado e normas 
comunitárias em matéria  
de concursos públicos e 
concessões 
 

IMCO (F) 
 

21/02/2006 2006/2043(INI) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 
 

 
McCarthy Arlene (PSE) 
 

 
Estratégia de simplificação 
do quadro regulador 
 

 
IMCO (P) 
 

 
30/01/2006 

 
2006/2006(INI) 

Titley Gary (PSE) 
 

Definição, designação, 
apresentação e rotulagem 
das bebidas espirituosas 
 

IMCO (P) 
 

21/02/2006 2005/0028(COD) 

Zappalà Stefano (PPE-
DE) 
 

Criação de um quadro 
europeu das qualificações 

IMCO (P) 
 

21/02/2006 2006/2002(INI) 

Hennicot-Schoepges Erna 
(PPE-DE) 
 

Empresa comum para o 
sistema europeu de gestão 
do tráfego aéreo (SESAR) 
 

ITRE (F) 
 

26/01/2006 2005/0235(CNS) 

Ayuso González María 
del Pilar (PPE-DE) 
 

Promoção de veículos 
limpos no transporte 
rodoviário 
 

ITRE (P) 
 

21/02/2006 2005/0283(COD) 

Birutis Šarūnas (ALDE) 
 

Revisão das directivas 
relativas aos dispositivos 
medicinais 
 

ITRE (P) 
 

21/02/2006 2005/0263(COD) 

Chichester Giles (PPE-
DE) 
 

Estatísticas estruturais das 
empresas 

ITRE (P) 
 

20/03/2006 2006/0020(COD) 

Rocard Michel (PSE) 
 

Adesão ao Acto de Genebra 
sobre o registo 
internacional de desenhos e 
modelos industriais 
 

JURI (F) 
 

30/01/2006 2005/0273(CNS) 

Kauppi Piia-Noora (PPE-
DE) 
 

Responsabilidade das 
transportadoras de 
passageiros por mar e por 
vias navegáveis interiores 
em caso de acidente 
 

JURI (P) 
 

23/02/2006 2005/0241(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Responsabilidade civil e 
garantias financeiras dos 
proprietários de navios 
 

JURI (P) 
 

23/02/2006 2005/0242(COD) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Plano de acção 2006-2008 
para a simplificação e a 
melhoria da politica comum 
da pesca 
 

PECH (F) 
 

31/01/2006 2006/2053(INI) 



COMISSÕES 

 

40 

Boletim 03.04.2006 
  

- PT - PE 369.013 

 
 
Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 
 

Cashman Michael (PSE) 
 

Deliberações da Comissão 
das Petições durante o ano 
parlamentar 2004-2005 

PETI (F) 
 

24/01/2006 2005/2135(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Responsabilidade das 
transportadoras de 
passageiros por mar e por 
vias navegáveis interiores 
em caso de acidente 

TRAN (F) 
 

21/03/2006 2005/0241(COD) 

Hennis-Plasschaert 
Jeanine (ALDE) 
 

Reforço da segurança da 
cadeia de abastecimento 

TRAN (F) 
 

21/03/2006 2006/0025(COD) 

Kohlíček Jaromír 
(GUE/NGL) 
 

Investigações sobre os 
acidentes no sector dos 
transportes marítimos 

TRAN (F) 
 

21/03/2006 2005/0240(COD) 

Sommer Renate (PPE-
DE) 
 

Embarcações de navegação 
interior: prescrições 
técnicas (alter. Directiva 
82/714/CEE) 

TRAN (F) 
 

16/03/2006 1997/0335(COD) 

Sterckx Dirk (ALDE) 
 

Sistema comunitário de 
acompanhamento e de 
informação do tráfego de 
navios 

TRAN (F) 
 

21/03/2006 2005/0239(COD) 

Stockmann Ulrich (PSE) 
 

Transporte aéreo: aviação 
civil, normas técnicas e 
procedimentos 
administrativos (alter. 
Regul. (CEE) 3922/91) 

TRAN (F) 
 

16/03/2006 2000/0069(COD) 

Ó Neachtain Seán (UEN) 
 

Estratégia temática sobre 
ambiente urbano 

TRAN (P) 
 

24/01/2006 2006/2061(INI) 
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO 
 
 
 
Relatórios e comunicações 
 
 
 
Assunto 

 
Competência 
 

 
Doc. 

 
Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões 
relativa a uma consulta sobre acções a empreender à escala da UE 
para promover a inclusão activa das pessoas mais afastadas do 
mercado de trabalho 
 

 
EMPL 
FEMM 
 

 
COM(2006)0044 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
Interoperabilidade dos serviços pan-europeus de administração em 
linha 
 

ITRE 
LIBE 
 

COM(2006)0045 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:  
Relatório sobre a aplicação das disposições transitórias estabelecidas 
no Tratado de Adesão de 2003 (período de 1 de Maio de 2004 a 30 de 
Abril de 2006) 
 

EMPL 
LIBE 
 

COM(2006)0048 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: 
Relatório Conjunto sobre Protecção Social e Inclusão Social 2006 
 

EMPL 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2006)0062 

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre 
a igualdade entre homens e mulheres - 2006 . 
 

FEMM 
 

COM(2006)0071 

Relatório da Comissão: Segundo relatório da Comissão com base no 
artigo 6.º da Decisão-Quadro do Conselho, de 26 de Junho de 2001, 
relativa ao branqueamento de capitais, identificação, detecção, 
congelamento ou apreensão e perda dos instrumentos e produtos do 
crime 
 

LIBE 
ECON 
 

COM(2006)0072 
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Assunto 

 
Competência 
 

 
Doc. 

 
Comunicação da Comissão: Programa de acção europeu para a 
segurança rodoviária - balanço intercalar 

 
TRAN 
ENVI 
ITRE 
 

 
COM(2006)0074 

Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu: Concretizar a 
Parceria Renovada para o Crescimento e o Emprego - Criar um porta-
estandarte do conhecimento: o Instituto Europeu de Tecnologia 
 

ITRE 
EMPL 
CULT 
 

COM(2006)0077 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: 
Roteiro para a igualdade entre homens e mulheres 2006-2010 

FEMM 
AFET 
DEVE 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
LIBE 
 

COM(2006)0092 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
relativa ao quinto relatório do grupo de trabalho permanente sobre a 
segurança do transporte de materiais radioactivos na União Europeia 
 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0102 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
melhoria da situação económica no sector das pescas 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2006)0103 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
Relatório sobre a aplicação de medidas nacionais sobre a coexistência 
de culturas geneticamente modificadas com culturas convencionais e 
biológicas 
 

AGRI 
ENVI 
IMCO 
 

COM(2006)0104 

Livro Verde: Estratégia europeia para uma energia sustentável, 
competitiva e segura 

ITRE 
DEVE 
INTA 
ECON 
ENVI 
TRAN 
REGI 
 

COM(2006)0105 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
Avaliação da aplicação da directiva relativa aos recipientes sob 
pressão simples (87/404/CEE) em relação com a directiva relativa 
aos equipamentos sob pressão (97/23/CE) 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2006)0106 
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Assunto 

 
Competência 
 

 
Doc. 

 
Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
Avaliação do recurso aos serviços de inspecção dos utilizadores nos 
termos da directiva relativa aos equipamentos sob pressão (97/23/CE) 
 

 
IMCO 
ITRE 
 

 
COM(2006)0109 

 
Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: 
Realizar o programa comunitário de Lisboa em prol do crescimento e 
do emprego - Transmissão de empresas – Continuidade pela 
renovação 
 

 
ITRE 
ECON 
EMPL 
JURI 
 

 
COM(2006)0117 

Comunicação da Comissão ao Conselho sobre o reforço do estatuto 
da Comunidade Europeia da Energia Atómica na Agência 
Internacional da Energia Atómica 
 

ITRE 
ENVI 
 

COM(2006)0121 

Comunicação da Comissão: Uma política de turismo europeia 
renovada: Rumo a uma parceria reforçada para o turismo na Europa 

TRAN 
EMPL 
ENVI 
REGI 
 

COM(2006)0134 

Decisão da Comissão - Transição não automática de dotações não 
diferenciadas do exercício de 2005 para o exercício de 2006 - 
Decisão da Comissão - Transição de dotações diferenciadas do 
exercício de 2005 para o exercício de 2006 - Decisão da Comissão - 
Reconstituição de dotações de autorização exercício de 2006 
 

BUDG 
 

SEC(2006)0173 
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM 
 
 
37/06 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições presidenciais na Costa Rica 

em 5 de Fevereiro de 2006 
Bruxelas, 8 de Março de 2006 

 
A União Europeia congratula-se com o bom desenrolar das eleições presidenciais na Costa Rica, realizadas 
em 5 de Fevereiro, e apresenta as suas mais sinceras felicitações ao presidente eleito, Oscar Arias Sánchez. O 
povo da Costa Rica demonstrou uma vez mais o seu forte apego aos valores e instituições democráticos. 
 
O Presidente eleito, Oscar Arias Sánchez é uma personalidade internacionalmente respeitada, sendo de 
recordar o seu decidido empenho a favor da paz na América Central nas décadas de 80 e 90. A União 
Europeia está certa de que a sua grande experiência política e a elevada estima de que goza a nível 
internacional muito contribuirão para o sucesso do seu mandato. 
 
A União Europeia reconhece também os esforços empreendidos pelo Governo do Presidente Abel Pacheco 
em matéria de reformas económicas e sociais.A União Europeia regozija-se com a perspectiva de uma 
cooperação estreita com o Governo do Presidente eleito Oscar Arias Sánchez e com o reforço dos seus laços 
com a Costa Rica, tanto a nível bilateral como regional, em especial através do seu apoio à integração da 
América Central. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia * – países candidatos –, a Albânia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro – países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos –, e a Islândia, o Listenstaine e a Noruega 
– países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República da 
Moldávia, subscrevem a presente declaração. 
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
40/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Uzbequistão 
Bruxelas, 9 de Março de 2006 

 
A UE tomou conhecimento, com preocupação, das sentenças pronunciadas pelo tribunal da cidade de 
Tasquente contra Nodira Khidoyatova, em 1 de Março, e Sandjar Umarov, em 6 de Março, ambos 
proeminentes líderes da "Coligação Solar", acusados de diversos crimes, nomeadamente, fraude, desvio de 
fundos e pertença a uma organização criminosa. A UE está particularmente preocupada com o facto de 
Nodira Khidoyatova e Sandjar Umarov terem sido condenados a dez anos de prisão, para além do pagamento 
de uma indemnização, e de não poderem exercer qualquer actividade económica durante três anos após a sua 
libertação. 
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Além disso a UE registou, com grande preocupação, a condenação a oito anos de prisão, pronunciada 
a 6 de Março, de Mukhtabar Todjibaeva, defensora dos direitos humanos. Esta foi acusada de difamação, 
extorsão e violação da legislação fundiária. Além disso, foi declarada culpada de pertencer à organização 
"Burning Hearts" (Corações Ardentes), um grupo de defesa dos direitos do Homem que não tem existência 
jurídica nos termos do direito uzbeque. 
 
A UE insta o Uzbequistão a rever a condenação de Mukhtabar Todjibaeva e a garantir um julgamento 
imparcial, que permita o acesso de observadores nacionais e internacionais. 
 
A UE insta o Uzbequistão, em caso de recurso interposto pelas três pessoas condenadas, a agir em 
conformidade com todos os compromissos assumidos no âmbito da Dimensão Humana da OSCE, com as 
normas internacionais no domínio dos direitos humanos e com as obrigações decorrentes do tratado. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia* – países candidatos –, a Albânia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro – países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos – e a Islândia, o Listenstaine e a Noruega 
– países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República da 
Moldávia, subscrevem a presente declaração. 
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
41/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre a libertação de Yu Dongyue e Xiao Yunliang 

Bruxelas, 16 de Março de 2006 
 

A UE congratula-se com a libertação de Yu Dongyue e Xiao Yunliang. Yu Dongyue terminou uma pena de 
vinte anos em 21 de Fevereiro, depois de duas reduções de pena. Em 23 de Fevereiro, foram perdoados a 
Xiao Yunliang os últimos 24 dias da pena de quatro anos a que havia sido condenado. Ambas as pessoas 
figuravam na lista de presos cuja situação é considerada preocupante pela UE. Xiao Yunliang havia sido 
detido e condenado juntamente com Yao Fuxin. Xiao foi libertado, mas Yao Fuxin continua a cumprir pena. 
A UE deseja manifestar uma vez mais a sua preocupação a respeito do estado de saúde de Yao Fuxin, da 
forma como está a ser tratado e do modo como foi condenado. 
 
A UE saúda a libertação de Yu Dongyue e Xiao Yunliang, mas apela uma vez mais a que os seus direitos 
políticos sejam restabelecidos, a fim de que possam reocupar plenamente o seu lugar na sociedade chinesa e 
contribuir para que esta se continue a desenvolver. 
 
A UE regista com preocupação os relatos segundo os quais Yu Dongyue terá sido torturado e terá sofrido um 
esgotamento nervoso na prisão. A UE insta as autoridades chinesas a examinarem as práticas seguidas nas 
prisões do país e a garantirem que estas cumpram as normas internacionais. A UE espera que as autoridades 
chinesas libertem num futuro próximo outras pessoas que figuram na lista de presos cuja situação considera 
preocupante. 
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A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia * – países candidatos –, a Albânia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro – países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos –, e a Islândia e o Liechtenstein – países 
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a República da Moldávia, subscrevem a 
presente declaração. 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 

42/06 
 
Declaração da Presidência em nome da UE sobre a situação pré-eleitoral na Bielorrússia 

Bruxelas, 9 de Março de 2006 
 

A União Europeia está muito preocupada com a situação em vésperas das eleições presidenciais 
de 19 de Março na Bielorrússia e com a persistente deterioração da situação dos direitos humanos no país. A 
União Europeia apela, pois, às autoridades da Bielorrússia para que tomem todas as medidas necessárias para 
assegurar um processo eleitoral livre e regular. 
 
A União Europeia congratula-se com o aparecimento de políticos escolhidos democraticamente na sociedade 
civil bielorrussa que estão determinados a proporcionar aos seus concidadãos uma escolha alternativa para o 
futuro do seu país. A União Europeia manifesta a sua profunda consternação perante os relatos de graves 
violações dos direitos dos candidatos de fazer campanha, bem como as medidas de intimidação, a detenção e 
o uso da violência em relação a um candidato em particular, como ocorreu em 2 de Março de 2006. A 
detenção de activistas eleitorais, as buscas nas sedes de campanha, o confisco de materiais e a interrupção 
das reuniões eleitorais foram documentados num relatório provisório da missão de observação eleitoral da 
OSCE/ODIHR de 1 de Março de 2006. A União Europeia condena firmemente estes actos e insta mais uma 
vez as autoridades bielorrussas a respeitarem as normas internacionais e os compromissos da Bielorrússia no 
âmbito da OSCE e da ONU para garantir a igualdade de direitos eleitorais a todos os candidatos.A União 
Europeia insta igualmente as autoridades bielorrussas responsáveis a permitirem ao povo bielorrusso exercer 
plenamente o seu direito de reunião e de liberdade de expressão e a usarem de todos os meios necessários 
para garantir a segurança pessoal dos manifestantes pacíficos e de todos os candidatos à Presidência. 
 
Tal como declarado nas Conclusões do Conselho de 7 de Novembro de 2005 e de 30 de Janeiro de 2006, a 
União Europeia continuará a acompanhar de perto a situação na Bielorrússia e tomará medidas restritivas 
adicionais contra os responsáveis caso as eleições não sejam conduzidas de acordo com as normas 
internacionais e em sintonia com os compromissos assumidos pela Bielorrússia na OSCE. 
 
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, subscrevem igualmente a presente 
declaração. 
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia* continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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43/06 
 

Declaração da Presidência em nome da União Europeia 
sobre a primeira volta das eleições no Benim 

Bruxelas, 10 de Março de 2006 
 

A primeira volta das eleições no Benim, com vista à eleição do próximo Presidente da República, realizou-se 
no dia 5 de Março de 2006, em conformidade com as disposições constitucionais e legais em vigor neste 
país. 
 
A preparação do escrutínio foi particularmente complexa, dada a natureza das estruturas eleitorais criadas 
pela lei, os prazos muito curtos para a organização desta consulta e a dificuldade de encontrar, a nível local, 
os meios financeiros necessários. Alguns Estados-Membros da União Europeia, bem como a Comissão 
Europeia, respondendo ao pedido das autoridades beninesas, participaram por sinal no financiamento destas 
eleições. 
 
Tendo em conta as condições prevalecentes em termos de organização do evento, era inevitável que algumas 
dificuldades de ordem logística se verificassem no dia da votação. 
 
Convém, todavia, sublinhar que a campanha eleitoral se desenrolou na maior tranquilidade e que a população 
beninesa respondeu maciçamente ao apelo às urnas. Com calma, seriedade e dignidade, os benineses 
exerceram o seu dever eleitoral, dando assim a todos uma grande lição de civismo. 
 
No seu conjunto, este escrutínio põe em evidência a maturidade política da população beninesa e constitui a 
melhor demonstração da sua profunda adesão ao processo democrático encetado no Benim, há mais de 
quinze anos, com a Conferência das Forças Vivas da Nação. 
 
A União Europeia aguarda com confiança a publicação dos resultados da primeira volta das eleições 
presidenciais no Benim e, caso se torne necessária, a realização de uma segunda volta eleitoral. 
 
A UE confirma ao povo beninês, bem como aos seus dirigentes políticos, o seu acompanhamento e 
empenhamento nesta nova etapa que hoje se inicia para o Benim.  
 
A Bulgária e a Roménia - países aderentes -, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia * - países candidatos -, a Albânia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro - países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos -, a Islândia 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 e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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44/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre os recentes atentados terroristas na Índia 

Bruxelas, 13 de Março de 2006 
 

A Presidência da União Europeia condena veementemente os recentes atentados bombistas, ocorridos na 
cidade santa hindu de Varanasi, actos brutais de terrorismo que provocaram ferimentos e morte a várias 
pessoas inocentes. 
 
A Presidência da UE envia as suas mais profundas condolências às famílias enlutadas, fazendo votos de 
rápido restabelecimento das pessoas feridas nesta atrocidade. 
 
A União Europeia espera sinceramente que os responsáveis pela barbaridade destes actos terroristas sejam 
entregues à justiça. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia* – países candidatos –, a Albânia, 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 e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
45/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a implementação da Declaração 
Conjunta dos Primeiros-Ministros da Ucrânia e da Moldávia sobre questões aduaneiras 

Bruxelas, 14 de Março de 2006 
 

A União Europeia apoia plenamente a implementação da Declaração Conjunta dos Primeiros-Ministros da 
Ucrânia e da Moldávia sobre Questões Aduaneiras, de 30 de Dezembro de 2005. A UE atribui grande 
importância à transparência e à segurança das fronteiras. As questões fronteiriças constituem um dos 
principais alvos dos Planos de Acção da Política Europeia de Vizinhança tanto com a Ucrânia como com a 
Moldávia. 
 
A implementação da Declaração Conjunta vem reinstituir um regime aduaneiro transparente e legítimo na 
fronteira entre a Moldávia e a Ucrânia. 
 
É com firmeza que condenamos os esforços actualmente desenvolvidos pelas autoridades autoproclamadas 
da Transnístria no sentido de criar um clima artificial de crise. 
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Apelamos aos agentes económicos da região moldava da Transnístria para que procedam ao registo das 
respectivas empresas junto das autoridades competentes de Chisinau, a fim de fomentar o fluxo sem entraves 
das mercadorias através da fronteira, e saudamos as medidas tomadas pelas autoridades moldavas neste 
particular. Em especial, congratulamo-nos com o facto de a Moldávia se ter comprometido a evitar a dupla 
tributação e a fornecer aos agentes económicos da Transnístria que se tenham registado certificados de 
origem sempre que a origem das mercadorias possa ser controlada. 
 
Apelamos às autoridades autoproclamadas da Transnístria para que não bloqueiem o registo das empresas. 
 
Condenamos as diligências desenvolvidas pelas autoridades autoproclamadas da Transnístria no sentido de 
impedirem a livre circulação das trocas comerciais internacionais, o que prejudica os interesse dos agentes 
económicos daquela região, que ficam deste modo desprovidos de oportunidades de exportação. A UE 
espera que, de futuro, sejam criadas condições para que a Moldávia proporcione a todas as empresas da 
Transnístria que estejam registadas acesso às preferências comerciais no que respeita à UE de que já 
usufruem actualmente outras empresas moldavas. 
 
Reiteramos que a UE continua disposta, nomeadamente através da Missão de Assistência Fronteiriça da UE 
para a Moldávia e a Ucrânia (MAF UE), a esforçar-se por desenvolver um regime de fronteiras eficiente e 
transparente. Nesta perspectiva, a MAF UE tem prosseguido regularmente as suas consultas com os 
parceiros da Moldávia e da Ucrânia. 
 
A UE está firmemente empenhada em preservar a integridade territorial da República da Moldávia e reitera a 
sua vontade de contribuir para a solução pacífica do conflito da Transnístria. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia* – países candidatos –, a Albânia, 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, subscrevem a presente declaração. 
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 

_______________ 
 

46/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, por ocasião das mudanças ocorridas nas 
estruturas dirigentes do Kosovo 

Bruxelas, 13 de Março de 2006 
 

A União Europeia toma nota das recentes mudanças ocorridas nas Instituições Provisórias de 
Autoadministração do Kosovo. A UE espera que a unidade da equipa de negociação se mantenha e que as 
instituições do Kosovo continuem a empenhar-se construtivamente no processo em curso para a 
determinação do estatuto do Kosovo, a fim de que este possa avançar com celeridade. A UE sublinha ainda a 
necessidade de garantir a rápida implementação das normas. Em especial, a UE incentiva os novos dirigentes 
a tomarem a iniciativa de ir ainda mais ao encontro das minorias residentes no Kosovo. A UE aguarda com 
expectativa a oportunidade de colaborar com os novos dirigentes do Kosovo, a fim de o aproximar das 
estruturas europeias. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes – subscrevem a presente declaração. 
 

_______________ 
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47/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre a detenção de dois dirigentes terroristas pelas autoridades do Bangladesh 

Bruxelas, 16 de Março de 2006 
 
A UE congratula-se com a recente detenção, pelas autoridades do Bangladesh, de dois dirigentes suspeitos de 
terrorismo, Siddiqul Islam, mais conhecido por Bangla Bhai, e Abdur Rahman. Trata-se de um 
acontecimento significativo, que demonstra o forte empenhamento do Bangladesh na luta contra o 
terrorismo. A UE insta as autoridades a que garantam que tais indivíduos serão julgados de forma aberta e 
transparente. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia* – países candidatos –, a Albânia, 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 e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 

48/06 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a criação do Conselho dos Direitos do 

Homem 
Bruxelas, 16 de Março de 2006 

 
A UE congratula-se pelo facto de a Assembleia Geral das Nações Unidas ter aprovado em 15 de Março de 
2006, em Nova Iorque, uma resolução que institui o Conselho dos Direitos do Homem. A criação do 
Conselho dos Direitos do Homem é um elemento essencial para reforçar ainda mais o dispositivo das Nações 
Unidas em matéria de direitos humanos, representando uma etapa importante no processo de reforma dessa 
Organização. Com a criação do Conselho dos Direitos Humanos, a comunidade mundial demonstrou o seu 
empenho em reforçar a protecção dos direitos humanos através de uma acção construtiva e de um diálogo 
permanente no âmbito das Nações Unidas, instaurando simultaneamente os mecanismos necessários para 
enfrentar e prevenir as violações desses direitos de forma eficaz e em tempo real. 
 
Os Chefes de Estado ou de Governo decidiram, no ano passado, criar um Conselho dos Direitos do Homem 
no âmbito do processo de reforma das Nações Unidas. Em consonância com a Carta das Nações Unidas, os 
dirigentes consideraram que os direitos humanos constituem, a par da segurança e do desenvolvimento, um 
dos pilares fundamentais do sistema das Nações Unidas. Nesta óptica, decidiram duplicar o orçamento do 
Alto Comissariado para os Direitos Humanos e encetaram negociações com vista a criar uma instância 
redinamizada para a defesa dos direitos humanos. 
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A UE considera que esta resolução representa um verdadeiro esforço para melhorar a credibilidade e a 
eficácia do sistema multilateral de protecção dos direitos humanos tal como é hoje conhecido. O texto 
definitivo não corresponde inteiramente às expectativas da UE. No entanto, a UE considera que a resolução 
satisfaz os requisitos básicos que tornaram o texto aceitável a título de compromisso. A UE lamenta que a 
resolução não tenha sido aprovada por consenso, mas congratula-se com o compromisso explicitamente 
assumido pelos Estados membros das Nações Unidas no sentido de apoiar o Conselho dos Direitos do 
Homem e de permitir que este responda às esperanças nele depositadas. 
 
Para a UE, o Conselho dos Direitos do Homem representa um avanço em relação à Comissão dos Direitos do 
Homem. A resolução contém vários elementos que contribuirão para melhorar a credibilidade e a eficácia do 
sistema de protecção dos direitos humanos da ONU. Em primeiro lugar, embora o Conselho dos Direitos do 
Homem esteja aberto à participação de todos, os seus membros deverão responder pelo compromisso que 
assumiram de respeitar as mais rigorosas normas em matéria de direitos do Homem. Nenhum país poderá 
eximir-se ao controlo. Incumbe a todos os Estados elegerem os candidatos mais qualificados para cumprir o 
mandato de promover e proteger os direitos humanos. Com efeito, a composição do Conselho e a qualidade 
dos seus membros terão obviamente impacto no seu funcionamento e na credibilidade do seu trabalho. Por 
conseguinte, os Estados-Membros da UE comprometeram-se a não dar o seu voto a um candidato sujeito a 
sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas por motivos relacionados com os direitos 
humanos. A UE está também firmemente convencida de que nenhum Estado culpado de violações flagrantes 
e sistemáticas dos direitos humanos deverá ocupar qualquer lugar no Conselho dos Direitos do Homem. Por 
conseguinte, a UE congratula-se com a possibilidade oferecida à Assembleia Geral de suspender, por maioria 
de dois terços dos membros presentes e dos votos expressos, os direitos associados à qualidade de membro 
do Conselho detidos por um país que cometa violações flagrantes e sistemáticas dos direitos humanos. 
 
Em segundo lugar, o Conselho dos Direitos do Homem tem por missão reagir prontamente às situações de 
emergência relacionadas com os direitos humanos e combater os casos de violação desses direitos. Para o 
efeito, reunir-se-á mais vezes durante o ano, realizando, se necessário, sessões extraordinárias. A este 
respeito, as dez semanas de sessão previstas na resolução constituem, no entender da UE, o mínimo 
estritamente necessário. Além disso, o novo sistema de análise periódica universal que será instituído deveria 
ser circunscrito no tempo, por forma a permitir ao Conselho concentrar a sua acção em todas as questões 
pertinentes. O Conselho dos Direitos do Homem pode formular recomendações com vista a promover os 
direitos humanos, bem como a concessão de assistência técnica e o desenvolvimento de capacidades, e 
fomentar a integração dos direitos humanos em todos os domínios de acção das Nações Unidas, o que lhe 
permitirá dirigir recomendações a todas as instâncias pertinentes, nomeadamente o Conselho de Segurança, e 
a todos os Estados membros. Servirá de fórum ao serviço de uma acção constante sobre as questões e 
situações relacionadas com os direitos humanos, e desempenhará, deste modo, um papel importante na 
prevenção das violações desses direitos. 
 
Por último, o Conselho dos Direitos do Homem tirará partido das realizações da Comissão dos Direitos do 
Homem e, em especial, do sistema de procedimentos especiais e da participação activa de organizações não 
governamentais e de outros observadores estatais e não estatais. O reforço deste acervo reveste-se da maior 
importância para a UE. A este respeito, e apesar das críticas de que foi alvo, convém recordar as realizações 
históricas da Comissão dos Direitos do Homem, em especial no domínio da acção normativa, a começar pela 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e pela instauração de mecanismos de acompanhamento. 
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A UE regozija-se com esta oportunidade única de fazer com que a decisão dos dirigentes do mundo inteiro se 
torne realidade. A UE felicita e agradece a todos os que se empenharam na aprovação desta resolução, em 
especial o Presidente da Assembleia Geral, Jan Eliasson. O acordo relativo ao novo Conselho dos Direitos do 
Homem salienta a vontade da comunidade internacional de reforçar a promoção e a protecção dos direitos 
humanos. A UE espera que essa determinação se traduza em melhorias palpáveis da situação dos direitos 
humanos no terreno. A nossa vontade comum de melhorar o diálogo conduzirá também a uma maior 
compreensão e tolerância entre todas as civilizações, culturas e religiões. A UE tudo fará para assegurar que 
o Conselho dos Direitos do Homem possa cumprir o seu mandato de forma responsável e eficaz. A União 
Europeia colaborará estreitamente com todos os Estados membros das Nações Unidas na implementação da 
resolução, a fim de que o Conselho possa dar início aos seus trabalhos permitindo, assim, que as nossas 
expectativas se realizem. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia * – países candidatos –, a Albânia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro – países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos –, e a Islândia e o Listenstaine – países da 
EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República da Moldávia, 
subscrevem a presente declaração. 
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação.  
 
 

_______________ 
 
 

49/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a segunda volta das eleições 
presidenciais no Benim 

Bruxelas, 21 de Março de 2006 
 

Uma vez conhecidos os resultados da primeira volta das eleições presidenciais, proclamados pelo Tribunal 
Constitucional em 15 de Março, a segunda volta desta consulta eleitoral teve lugar no domingo, 19 de Março 
de 2006. 
 
Atendendo à data escolhida para esta segunda volta, a comissão eleitoral nacional autónoma, que é de louvar 
pela sua determinação e pela qualidade do trabalho realizado, viu-se obrigada a organizar o escrutínio dentro 
de um prazo particularmente curto. A mobilização de todos os intervenientes políticos e da sociedade civil 
permitiu no entanto remediar essas dificuldades, tendo possibilitado a realização de um escrutínio livre e 
democrático. Assim sendo, os eleitores puderam exprimir claramente a sua escolha. Ao votar num clima de 
calma e dignidade, o povo do Benim demonstrou, pela segunda vez em quinze dias, a sua grande maturidade 
política e o seu profundo apego à democracia. 
 
Com a tomada de posse do novo Chefe de Estado, no próximo dia 6 de Abril, vai inaugurar-se um novo 
capítulo da história do Benim. Contudo, são enormes os desafios que os novos dirigentes terão de enfrentar. 
A União Europeia aguarda com confiança a proclamação dos resultados da segunda volta destas eleições 
presidenciais e reafirma a sua intenção de se manter resolutamente ao lado do povo do Benim e dos seus 
novos dirigentes nesta nova fase de desenvolvimento do seu país. 
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A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia * – países candidatos –, a Albânia, 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 a presente declaração. 
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
50/06 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o caso de Mahmadruzi Iskandarov no 

Tajiquistão 
Bruxelas, 22 de Março de 2006 

 
A UE tem seguido atentamente o desenrolar da acção judicial intentada contra Mahmadruzi Iskandarov, 
dirigente de um partido da oposição – o Partido Democrático do Tajiquistão –, desde a sua detenção em 
Moscovo, em Dezembro de 2004. 
 
A UE tomou nota de que, em 5 de Outubro de 2005, o Supremo Tribunal do Tajiquistão condenou 
Mahmadruzi Iskandarov a uma pena de prisão de 23 anos pela prática de vários crimes, tendo o recurso 
interposto sido rejeitado pela Secção Criminal em 18 de Janeiro de 2006. 
 
A UE está particularmente preocupada com as circunstâncias pouco claras em que Iskandarov foi transferido 
para o Tajiquistão e aí detido em Abril de 2005, bem como com a forma como terá sido tratado durante a sua 
detenção preventiva. Os advogados de defesa de Iskandarov manifestaram igualmente a sua preocupação a 
respeito de alguns aspectos do processo judicial propriamente dito e quanto ao facto de a imprensa não ter 
podido acompanhar o recente processo de recurso. A UE deseja receber mais informações sobre estas 
questões. 
 
A UE pede às autoridades tajiques que garantam à família e aos advogados de Iskandarov o direito de o 
visitar com regularidade, tal como previsto na legislação tajique. 
 
As circunstâncias pouco claras que rodearam a prisão de Iskandarov e alguns aspectos da sua detenção e 
julgamento transmitem uma mensagem dúbia quanto à reforma democrática e ao respeito pelos direitos 
humanos no Tajiquistão, no âmbito dos compromissos assumidos pelo país perante a OSCE e outras 
instâncias internacionais. 
 
A UE continuará a acompanhar atentamente o evoluir da situação. Exorta o Governo do Tajiquistão a 
respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais, bem como a fortalecer o Estado de direito e o 
processo de reforma democrática. A UE insta o Tajiquistão a intensificar os seus esforços nestes sectores 
cruciais e declara-se pronta a apoiar o país neste contexto. 
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A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia * – países candidatos –, a Albânia, 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 e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
51/06 
 

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

Bruxelas, 22 de Março de 2006 
 

A União Europeia tomou nota das conclusões preliminares da Missão Internacional de Observação de 
Eleições da OSCE/ODIHR, em que se declara, nomeadamente, que as eleições presidenciais realizadas na 
Bielorrússia não satisfizeram os requisitos previstos pela OSCE em matéria de eleições democráticas. 
 
A União Europeia subscreve esta análise. Em especial, a União deplora a utilização arbitrária do poder de 
Estado, a inexistência de condições equitativas, as intimidações sistemáticas, a supressão de vozes 
independentes e os problemas relacionados com a votação antecipada e com a contagem e o escrutínio dos 
boletins constatados pelo observadores da OSCE. A União lamenta igualmente que certos observadores da 
OSCE e da UE, nomeadamente membros do Parlamento Europeu, cuja presença tinha sido anunciada e que 
se encontravam registados, não tenham sido admitidos no território da Bielorrússia. 
 
Atendendo a todas estas insuficiências, a União Europeia considera que as eleições presidenciais organizadas 
na Bielorrússia se encontram feridas de irregularidades essenciais. 
 
Nestas circunstâncias, a União Europeia estudará medidas restritivas contra os autores de violações das 
normas internacionais em matéria de eleições, em conformidade com a conclusões aprovadas pelo Conselho 
em 30 de Janeiro de 2006 e 7 de Novembro de 2005. Actuaremos em estreita coordenação com os nossos 
parceiros internacionais, em especial com os Estados Unidos 
 
A União Europeia deseja desenvolver relações mais estreitas com a população da Bielorrússia e por isso 
lamenta a política de isolamento desenvolvida pelas autoridades da Bielorrússia. A União está 
particularmente desapontada por verificar que, ao actuar desta forma, as autoridades da Bielorrússia 
impedem que a população bielorussa beneficie das vantagens oferecidas pela Política Europeia de 
Vizinhança. 
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Durante a referida campanha eleitoral, a União Europeia assistiu ao surgimento de forças pluralistas e à 
constituição de uma verdadeira oposição bielorussa, bem como de uma sociedade civil politicamente activa. 
Em circunstâncias muito difíceis, e incorrendo em riscos pessoais importantes, os candidatos da oposição e 
seus partidários apresentaram à população bielorussa uma alternativa democrática. Os seus esforços 
merecem o nosso reconhecimento e o nosso apoio. A União Europeia compromete-se a reforçar ainda mais o 
seu apoio a favor da sociedade civil e da democratização na Bielorrússia. 
 
A União Europeia exorta as autoridades da Bielorrússia a permitirem que a população exerça o seu direito à 
liberdade de reunião e à liberdade de expressão, em conformidade com os compromissos por elas assumidos 
no âmbito da OSCE. A União está profundamente preocupada com o facto de o Governo da Bielorrússia 
continuar a ameaçar e a deter as pessoas que exercem os seus direitos políticos. Exortamos as autoridades 
bielorussas a libertarem de imediato as pessoas encarceradas. A União convida igualmente os seus parceiros 
internacionais, nomeadamente os países vizinhos da Bielorrússia, a adoptarem, em relação a esse país, uma 
atitude idêntica. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, A Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia* – países candidatos –, a Albânia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e o Montenegro – países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos –, e a Islândia, o Liechtenstein e a 
Noruega – países da EFTA e membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem igualmente a presente declaração. 
 
*A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 
 

    Bruxelas, de Março de 2006  
 

ASSEMBLEIA PLENÁRA 
DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2006 

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 José Manuel BARROSO, Presidente da Comissão 
Europeia, que interveio sobre a Estratégia de Lisboa e os preparativos do Conselho da Primavera. 
 
1.  MERCADO EUROPEU: CONSOLIDAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 
 

• Relatório sobre a política de concorrência 2004 
– Relator: Henri MALOSSE (Empregadores – FR) 
 
– Referências: SEC(2005) 805 final – CESE 401/2006 
 
– Pontos principais: 

 
Após a reforma dos instrumentos de controlo dos acordos e abusos de posição dominante, a Comissão 
Europeia levou a cabo uma reforma do regime dos auxílios estatais, através de um plano de acção. A 
apresentação do relatório 2004 dá ao CESE a possibilidade de uma reflexão global sobre as finalidades 
e os métodos da política comunitária de concorrência, nomeadamente no que respeita: 
 
− à globalização das trocas comerciais; 
− ao alargamento da UE com o aumento das disparidades de desenvolvimento; 
− ao crescente atraso da UE no que se refere ao crescimento e ao emprego em relação aos seus 

principais concorrentes económicos; 
− à preocupação legítima dos cidadãos que aspiram a melhor governação, melhor legitimação das 

políticas levadas a cabo e participação mais alargada nas tomadas de decisão. 
 

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

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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• JEREMIE (Joint Resources for Micro to Medium Enterprises – Recursos 

comuns para as micro e médias empresas) 
− Relator: Antonello PEZZINI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: Parecer exploratório – CESE 408/2006 
 
− Pontos principais: 

 
A iniciativa JEREMIE é proposta como um instrumento inteligente de coordenação e racionalização 
das oportunidades existentes para facilitar o acesso das micro e das pequenas e médias empresas ao 
crédito.  
 
A posição do Comité sobre esta iniciativa pode resumir-se do seguinte modo: 

 
• é necessário apoiar os instrumentos distintos das subvenções, tais como empréstimos, garantias 

para empréstimos subordinados, instrumentos convertíveis (dívida mezzanine) e capital de risco 
(por exemplo, capital de arranque); 

 
• as subvenções devem ser utilizadas para a criação e a manutenção das infra-estruturas que 

facilitem o acesso aos financiamentos (serviços de transferência de tecnologias, viveiros de 
empresas, redes de investidores providenciais (business angels), programas de preparação para o 
investimento, etc.); 

 
• devem igualmente ser promovidos mecanismos de garantia e de garantia mútua, em especial para 

facilitar o acesso das PME ao microcrédito. O BEI e o FEI poderiam dar um valioso contributo 
neste sentido; 

 
• é fundamental também atingir grupos específicos, como os jovens empresários, as empresárias ou 

os grupos desfavorecidos, incluindo as minorias étnicas; 
 
• tendo em conta as competências especializadas que o FEI adquiriu ao longo dos anos, uma estreita 

colaboração com este fundo assume uma especial importância no que respeita ao fornecimento do 
apoio necessário às PME, bem como ao desenvolvimento paralelo do mercado europeu de capital 
de risco; 

 
• é oportuno apoiar e incrementar a titularização da dívida, para aumentar a capacidade de crédito 

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

 
•  Financiamento da normalização 
– Relator: Antonello PEZZINI (Empregadores – IT) 
  
–  Referências: COM(2005) 377 final – 2005/0157 COD – CESE 402/2006 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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–  Pontos principais: 
 
O CESE acolhe favoravelmente a proposta da Comissão de conferir um quadro legal seguro, claro e 
transparente ao financiamento da normalização europeia. 
 
A normalização europeia deverá ser uma das políticas da União Europeia mais importantes para a 
realização da Agenda de Lisboa. 
 
O CESE salienta que a normalização europeia é essencial para o funcionamento e a consolidação do 
mercado interno. 
 
O CESE pensa que é insuficiente o montante proposto para financiar integralmente o sistema de 
normalização europeu relativo ao quinquénio considerado e que deverá, por isso, ser aumentado para 
além do actual limiar de 2% para permitir uma liberdade de produção e de difusão de normas adequada 
ao alargamento da UE a 25 e às perspectivas associadas às novas adesões. 

 
–  Contacto: Magdalena BÊLAŘOVÁ-CARABIN 
  (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  

 
2.    GOVERNAÇÃO FINANCEIRA 

•  Normas de execução – Regulamento Financeiro 
− Relator: Umberto BURANI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: SEC(2005) 1240 final – CESE 409/2006 
 
− Pontos principais: 

 
O CESE congratula-se com o trabalho complexo e minucioso efectuado pela Comissão para 
simplificar os procedimentos administrativos. 
 
Muitas das alterações “técnicas” têm um significado e um alcance de natureza “política”: são sinais de 
uma evolução no “governo” da administração pública, com a qual nos podemos regozijar. 
 
O CESE não pode deixar de evocar a necessidade de prudência: não se pode dissociar o desejo de 
favorecer os parceiros sociais dos limites que deve haver para a flexibilidade dos administradores do 
erário público, limites esses constituídos pelos possíveis défices que devem ser proporcionais às receitas 
reais, ou por outras palavras, pelo difícil, mas necessário, exercício que é o cálculo do risco.  

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

 
• Livro Verde / Fundos de Investimento 
– Relator: Angelo GRASSO (Interesses Diversos – IT) 
– Referências: COM(2005) 314 final – CESE 403/2006 

mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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– Pontos principais: 
 
O Livro Verde avalia o impacto da legislação europeia adoptada para fomentar o desenvolvimento dos 
OICVM (organismos de investimento colectivo em valores imobiliários), o tipo de fundo de investimento 
mais corrente no mercado europeu. 
 
O parecer do Comité responde ao Livro Verde mediante a apresentação de inúmeras propostas concretas. 

 
– Contacto: Magdalena BÊLAŘOVÁ-CARABIN 

 (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  
 

3.  SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: FACTOR DE CRESCIMENTO E DE 
EMPREGO 

 
• i2010 – Uma sociedade de informação para o crescimento e o emprego 
– Relator: Göran LAGERHOLM (Empregadores – SE) 
  
– Referências: COM(2005) 229 final – CESE 415/2006 
 
– Pontos principais: 

 
O CESE apoia plenamente as três prioridades constantes da proposta da Comissão. Sendo as 
tecnologias da informação e da comunicação (TIC) uma parte tão importante do processo de Lisboa, o 
CESE gostaria de salientar a necessidade de intensificar esforços para apoiar e pressionar os Estados-
Membros. Sem afectar recursos financeiros consideráveis, especialmente à I&D no âmbito das TIC, 
não poderão ser alcançados os objectivos estabelecidos na comunicação. As políticas de I&D e de 
inovação são fundamentais, tanto para a indústria das TIC propriamente dita, como para os utilizadores 
destas tecnologias. 
 
A comunicação aborda justificadamente a problemática da convergência e da interoperabilidade. Na 
opinião do CESE, a I&D e o esforço de normalização neste domínio podem ser muito produtivos. O 
trabalho de normalização deve continuar a ser orientado pelo mercado, envolver todas as partes 
interessadas e concentrar-se nas necessidades dos utentes.  
 
O CESE salienta que a resolução da "clivagem digital" constitui uma condição essencial para o 
aproveitamento das potencialidades sociais e económicas inerentes às TIC. Isto significa ainda que a 
elaboração das políticas também deverá ter em consideração as necessidades específicas das pessoas 
com desvantagens sociais, assegurando assim uma sociedade da informação equitativa e inclusiva. 
 
O CESE também gostaria de realçar a importância de uma maior sensibilização no que se prende com 
as questões da segurança, pois a confiança nas TIC é um requisito essencial para a sua utilização 
frequente e particularmente importante para a exploração de todo o potencial da Internet. 

 
– Contacto: Anna WAGNER 

       (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)  

mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu
mailto:anna.wagner@cese.europa.eu
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• A info-acessibilidade 
– Relator: Miguel Ángel CABRA DE LUNA (Interesses Diversos – ES) 
 
– Referências: COM(2005) 425 final – CESE 404/2006 
 
– Contacto: Raffaele Del FIORE 
                   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)  

 
4. CULTURA: FORÇA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

SOCIAL 
 
•  Turismo e cultura: duas forças ao serviço do crescimento 
– Relator: Patrizio PESCI (Empregadores – IT) 
 
– Referências: Parecer de iniciativa – CESE 400/2006 
 
− Pontos principais: 

 
Este parecer de iniciativa tem por objectivo principal dar às instituições europeias mais elementos para 
a promoção do turismo cultural europeu que levanta, nomeadamente, os seguintes problemas: 
− é necessário melhorar a comunicação e a promoção integrada da Europa e dos destinos europeus; 
− a União Europeia poderia promover as melhores práticas na gestão dos serviços turístico-culturais 

utilizando sistemas competitivos e de prémios nos seus programas; 
− a promoção do diálogo intercultural quer na UE quer entre a UE e as outras zonas do mundo, 

também deve ser uma prioridade para os programas turístico-culturais; 
 
O CESE seria a favor da criação, logo que possível e na observância do princípio da subsidiariedade, 
de uma Agência Europeia do Turismo. 

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

 
• A dimensão social da cultura 
− Relator: Daniel LE SCORNET (Interesses Diversos – FR) 
 
− Referências: Aditamento a parecer – CESE 406/2006 
 
− Pontos principais: 

 
O aditamento a parecer visa propor uma sequência e ferramentas operacionais a partir do parecer 
“dimensão social da cultura”, adoptado pelo CESE em 31 de Março de 2004. 
 
Procura precisar o conceito de “dimensão social da cultura” com base em três conceitos-chave 
familiares ao Comité e cuja análise aprofunda continuamente. Os conceitos-chave são: “sociedade do 
conhecimento”, “globalização da economia” e “sociedade civil”. 

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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Não inclui a priori as hipóteses formuladas no primeiro parecer no que toca à criação de novas 
estruturas do tipo “observatório”, “laboratório”, “task force”. 
 
Todavia, solicita-se no presente parecer à Comissão que mencione os indicadores quantitativos e 
qualitativos que permitem afirmar que os instrumentos comunitários actuais são insuficientes para 
medir: 
• a evolução do emprego cultural e artístico na União, os seus efeitos qualitativos e quantitativos no 

emprego em geral, no crescimento, na coesão social e no reconhecimento e participação de todos, 
nomeadamente da população e categorias aparentemente mais desfavorecidas; 

• a realidade do aprofundar do diálogo intercultural, não apenas quanto ao número de trocas e 
iniciativas de todo o tipo, mas também em termos mais substanciais, uma vez que o Comité está 
preocupado com o alastrar de fenómenos de exclusão, racismo, de corte entre interesses 
particulares e gerais, de fragmentação e não de convergência. 

 
O parecer propõe, nomeadamente, que, por ocasião de 2008, Ano do Diálogo Intercultural, a Comissão 
apresente um relatório extremamente detalhado sobre este fenómeno e este objectivo. O CESE está 
disposto a contribuir muito activamente para a elaboração deste relatório. 
 
Nesse sentido, sugere uma nova reflexão cultural sobre a cultura. Tanto mais que a cultura parece 
basear-se ainda exclusivamente em conceitos patrimoniais, de conservação da herança e não tanto em 
conceitos de criação, de processos, de novos imaginários. Deixa ainda pouco espaço aos fermentos 
culturais próprios do social, do económico, do ambiental. 
 
O parecer pretende que os trabalhos da Fundação de Dublim sejam valorizados nestes domínios. 
Sugere que cada vez que o CESE abordasse estes temas em que se afirma a necessidade de 
“revoluções culturais”, “alterações de mentalidade”, “modificação de paradigmas herdados”, estas 
noções sejam objecto de uma análise concreta e, por conseguinte, pelo menos de um parágrafo 
específico. 

 
Sublinha que, se abandonasse o seu carácter muitas vezes apenas teórico, o método das “boas ou 
melhores práticas” poderia ser uma das principais ferramentas de diálogo, intercâmbio e transferência 
de saberes e culturas. 

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

 
5.  SOCIEDADE CIVIL: APOIO À CHINA 

 
• O papel da sociedade civil nas relações UE-China 
− Relator: Sukhdev SHARMA (Interesses Diversos – UK) 
 
− Referências: Parecer exploratório – CESE 413/2006 
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− Pontos principais: 

 
Em 7 de Fevereiro de 2005, a Presidência britânica da União Europeia, solicitou o ponto de vista do 
CESE relativamente ao papel da sociedade civil nas relações UE – China. O comissário Mandelson 
salientou a necessidade de desenvolver relações com a China com base nos direitos humanos e na 
noção de uma sociedade civil mais desenvolvida e plural. 
 
A UE precisa de compreender melhor a complexidade do desenvolvimento da sociedade civil na 
China. Assim, recomenda-se que a UE adopte uma abordagem multifacetada, trabalhando em 
simultâneo com diferentes tipos de ONG. Deverá igualmente alargar os seus contactos com 
organizações da sociedade civil a nível regional e local. 
 
Em relação ao Estado de direito na China, recomenda-se, portanto, que a UE ponha a tónica na 
necessidade do cumprimento das leis em vigor. A UE deve continuar a procurar persuadir o Governo 
chinês de que a estabilidade não é incompatível com uma sociedade dinâmica, desde que seja 
respeitado o primado da lei. 
 
O CESE congratula-se com os programas de ajuda ao desenvolvimento da sociedade civil na China 
elaborados e propostos pela Comissão e recomenda que a UE considere a possibilidade de aumentar o 
seu apoio financeiro às organizações da sociedade civil na China. Igualmente importante é a 
continuação do apoio da UE a programas de desenvolvimento de capacidades das ONG chinesas. 
 
A UE pode mostrar ao Governo e às ONG chinesas a forma como as organizações da sociedade civil 
na Europa defendem causas, acompanham a acção governativa e dão contributos para as políticas 
públicas, permitindo assim que a China colha alguns ensinamentos positivos da experiência europeia. 
O CESE recomenda que sejam mantidos os contactos e a cooperação com a sociedade civil em Hong 
Kong. 
 
Recomenda-se que o CESE, em estreita cooperação com a UNICE e a CES, acompanhe e incentive a 
Comissão a acompanhar também, de forma adequada, as violações dos direitos fundamentais, 
juntamente com o Parlamento Europeu e o Conselho Económico e Social da China (CESC). 
Recomenda-se que o CESE explore o papel que a responsabilidade social das empresas e os códigos 
de conduta das empresas multinacionais (em especial as orientações da OCDE) podem ter na 
contribuição de empresas estrangeiras para o desenvolvimento de um sistema de relações laborais na 
China. 

 
−  Contacto: Gatis EGLITIS 

(Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 

mailto:gatis.eglitis@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS 

 

65

Boletim 03.04.2006 
  

- PT - PE 369.013 

 
6.   SOCIEDADE: PREOCUPAÇÃO COM OS GRUPOS DE RISCO 

• Violência doméstica contra mulheres 
− Relatora: Renate HEINISCH (Interesses Diversos – DE) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 416/2006 
 
− Pontos principais: 

 
O CESE considerou que a questão da violência doméstica exercida contra as mulheres deveria ser 
objecto de exame aprofundado, pelo que decidiu elaborar um parecer de iniciativa. 
 
Os requisitos mínimos de segurança e igualdade de oportunidades para as mulheres, que constituem 
parte integrante dos direitos fundamentais, deverão estar na base de qualquer política dos Estados que 
pertencem, ou pretendem vir a pertencer, à UE. O CESE considera urgente que haja uma estratégia 
europeia, com base nos Tratados em vigor. Há que recolher estatísticas fiáveis e comparáveis sobre a 
violência doméstica em todos os Estados-Membros e, também, nos países candidatos à adesão, 
devendo cada Estado-Membro elaborar um plano de acção nacional para combater a violência 
doméstica contra as mulheres, à luz da estratégia europeia. Este plano deve prever acções concretas 
para a aplicação prática da estratégia nos seguintes domínios: 

 
• regulamentação jurídica; 
• análise estatística da violência doméstica; 
• medidas de apoio a vítimas (ou potenciais vítimas) desta forma de violência; 
• vítimas de violência doméstica oriundas de grupos populacionais específicos; 
• actividades preventivas e repressivas relacionadas com o agressor; 
• apoio financeiro e organizativo às ONG que desempenham um papel importante na área da 

prevenção da violência doméstica contra as mulheres, da realização de campanhas de informação e 
de acções de formação, da assistência e do apoio às vítimas e da intervenção junto dos agressores; 

• formação adequada para os profissionais cuja função consiste em detectar situações de violência 
doméstica e acompanhar eficazmente as vítimas; 

• designação de relatores nacionais, com a finalidade de recolher, trocar e tratar informações e dados 
estatísticos sobre violência doméstica contra mulheres; 

• campanhas de informação. 
 

O CESE considera indispensável encontrar novas soluções para o combate à violência doméstica 
contra mulheres, e divulgar, trocando informações, os projectos de boas práticas realizados quer ao 
nível nacional, quer ao nível europeu. 

 
− Contacto: Torben BACH NIELSEN 
 (Tel.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
• Justiça de menores 
− Relator: José María ZUFIAUR NARVAIZA (Trabalhadores – ES) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 414/2006 
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− Pontos principais: 

 
O CESE considera que deviam ser dados os seguintes passos para uma política comunitária sobre 
a delinquência juvenil e a justiça de menores: 
 
É imprescindível contar com dados quantitativos actualizados e comparáveis sobre a situação da 
delinquência juvenil nos vinte e cinco países da UE, que permitam conhecer de forma fiável aquilo que 
enfrentamos, qual a verdadeira dimensão do problema e as diferentes formas de resolvê-lo, tendo 
presentes – entre outras variáveis – as diferenças que poderiam ocorrer entre homens e mulheres 
infractores. 
 
De uma perspectiva qualitativa, considera-se adequada a existência de normas mínimas ou 
orientações comuns entre todos os Estados-Membros em relação às políticas de prevenção, 
reeducação e ressocialização, passando pelo tratamento policial e judicial dos menores em conflito 
com a lei penal.  
 
O primeiro passo para a elaboração dessas normas mínimas seria reunir os conhecimentos mais 
exactos existentes sobre as diferentes realidades e experiências desenvolvidas em cada um dos 
Estados-Membros. Esse processo pode revestir várias formas, mas poderia consistir na obtenção de 
informações através de inquéritos enviados aos Estados-Membros, complementado posteriormente 
com reuniões de peritos e profissionais na matéria para a troca de experiências e boas práticas. Essas 
reuniões podiam ter um carácter estável com a criação de uma rede de peritos com uma composição e 
funções adaptadas ao objectivo específico perseguido. Por último, para orientar melhor a reflexão e o 
debate sobre a matéria e abranger o maior número possível de instituições, organizações e particulares, 
a Comissão devia publicar um Livro Verde sobre a matéria. 
 
Simultaneamente aos passos referidos ou numa etapa seguinte do processo de conhecimento e 
aproximação entre os modelos de justiça de menores dos Estados-Membros, seria de criar um 
observatório europeu sobre a delinquência juvenil, o que facilitaria o estudo permanente deste 
fenómeno, a divulgação dos seus resultados, a assistência e o apoio às autoridades e instituições 
competentes na tomada de decisões.  
 
Dado que as diversas questões da delinquência juvenil e justiça de menores são abordadas de forma 
dispersa pelas diferentes políticas da União Europeia (liberdade, segurança e justiça, juventude, 
educação e formação, emprego e assuntos sociais), é necessária uma coordenação operacional entre 
todos os serviços envolvidos, de forma a tratar o fenómeno da delinquência juvenil de um modo 
multidisciplinar e multi-institucional mais adequado, como já várias vezes assinalado no presente 
parecer. 
 
Dado que o problema em apreço reveste igualmente uma evidente dimensão social e de cidadania, 
seria importante em todo este processo a participação das organizações e dos profissionais da 
sociedade civil directamente envolvidos neste domínio (organizações do "terceiro sector", associações, 
famílias, ONG, etc.). Estes contribuiriam para a concepção e posterior aplicação dos programas e 
estratégias a desenvolver no seio da UE. 
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No que se refere à integração e à reinserção social dos menores e jovens infractores, as políticas 
comunitárias adoptadas teriam de ter também em conta o papel das organizações sindicais e 
empresariais e os seus específicos canais de diálogo quando se estabelecessem as vias para a 
concretização da integração e inserção sociolaborais e profissionais dos menores em situação de 
exclusão social. Para tal, é necessário um compromisso da parte de todos os actores envolvidos, dado 
que a integração sociolaboral é uma das vias essenciais de reinserção desses menores na nossa 
sociedade. 

 
− Contacto: Stefania BARBESTA 

 (Tel.:  00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
7.  AMBIENTE: LUTA CONTRA A POLUIÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS 

RECURSOS NATURAIS 
 

• Matérias-primas renováveis 
– Relator: Bernd VOSS (Interesses Diversos – DE) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 410/2006 
 
− Pontos principais: 

 
Matérias-primas renováveis são produtos provenientes das actividades agrícola, silvícola e piscícola 
não utilizados para fins alimentares, nem para forragens. Esta definição inclui tudo o que resulta da 
fotossíntese e dos subsequentes processos. Trata-se de energia solar acumulada. A biomassa pode ser 
aproveitada de dois modos: aproveitamento material e aproveitamento energético.  
 
A produção de matérias-primas renováveis, para além da produção de culturas alimentares e 
forrageiras, é uma das principais funções da actividade agrícola. Graças aos conhecimentos adquiridos 
ao longo dos anos, às novas tecnologias e à investigação criativa, tornaram-se possíveis novas 
utilizações nas áreas da produção energética, da indústria farmacêutica e química, da construção civil e 
dos transportes. 
 
O CESE constata que o factor inibidor do desenvolvimento não é a quantidade de oferta das 
matérias-primas renováveis actualmente disponíveis ou produzidas, mas sim o atraso nas tecnologias 
de transformação dos possíveis produtos de mercado. É, portanto, problemático o facto de a 
investigação e o desenvolvimento de tecnologias relacionadas com matérias-primas renováveis não 
terem sido suficientemente tidos em conta no sexto programa-quadro de investigação. O CESE insta a 
melhorias radicais, especialmente no âmbito do financiamento ao desenvolvimento das matérias-
primas renováveis no futuro sétimo programa-quadro. O CESE solicita em particular mais 
financiamento para a produção de matérias-primas renováveis, por forma considerar-se uma 
abordagem mais lata do que apenas a obtenção de energia a partir da biomassa. Para o efeito, afigura-
se indispensável um reforço das dotações orçamentais. 
 
O CESE defende, expressamente, a definição pela UE de objectivos para a percentagem das fontes de 
matérias-primas renováveis. Propõe quatro fracções, de 25% cada, até 2020, nomeadamente para a 
produção de electricidade, calor, combustível e novos materiais, como, por exemplo, materiais 
compósitos, plásticos reforçados com fibras naturais ou outros produtos petroquímicos. 
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O CESE salienta a importância decisiva de medidas de comercialização eficazes para cada uma das 
utilidades (produção de electricidade, calor e combustível, e aproveitamento material). Há exemplos 
bem sucedidos, como é o caso da legislação sobre acumulação de energia em vigor em alguns Estados-
Membros. O importante é haver flexibilidade que permita a segurança do investimento e criar 
incentivos à utilização de novas tecnologias, tendo em consideração as diferentes situações de partida, 
por exemplo, no que diz respeito à tecnologia e à redução dos custos. 
 
− Contacto: Annika KORZINEK 
      (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
• A madeira como fonte de energia na Europa alargada 
− Relator: Seppo KALLIO (Interesses Diversos – FI) 
 
− Referências: Parecer exploratório – CESE 411/2006 
 
− Pontos principais: 

 
Os recursos florestais europeus (volume de troncos em metros cúbicos sem resíduos de biomassa = 
stem volume without residuals) aumentaram em cerca de 30% em virtude da adesão dos novos 
Estados-Membros em 2004. Quase 30% do crescimento não são aproveitados, o que significa que o 
capital-madeira da UE aumenta, como tem aumentado nos últimos 50 anos. Parte deste volume de 
madeira inutilizado (170 milhões de m3) consiste em árvores de pequenas dimensões que apenas 
servem para produzir energia. 
 
Anualmente ficam nas florestas 170 milhões de m3 de material residual proveniente dos abates de 
troncos, e adequado para a produção de energia. Tendo em conta as restrições de ordem técnica, 
económica e ambiental, 70 milhões de m3 deste material residual podem ser aproveitados. Ademais, os 
produtos derivados da indústria florestal (lixívia negra, cascas, serradura, etc.) e a madeira reciclável 
constituem o maior potencial, já eficazmente aproveitado em muitos países, em particular na indústria 
florestal integrada. A utilização de energia aproveitada dos produtos derivados e da madeira reciclável 
pode atingir 30-50% da matéria-prima de madeira. 
 
Portanto, o CESE considera que a utilização da madeira como combustível representa, em grande 
medida, o aproveitamento de um potencial energético europeu pouco utilizado que, simultaneamente, 
contribuiria para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, como o dióxido de carbono. 
Deve também ser encarada sob o aspecto das funções de interesse geral desempenhadas pelas florestas 
(protecção e diversidade das florestas (diversidade biológica)). O aumento da utilização da madeira 
como combustível disponibiliza matérias-primas inexploradas para a transformação industrial. A 
utilização energética da madeira contribui para combater as alterações climáticas, melhorar a fraca 
auto-suficiência da UE em matéria de energia e aumentar a segurança de abastecimento energético, 
que são objectivos da política energética comunitária. 
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O CESE considera que o aumento da utilização da madeira como combustível requer uma estratégia a 
longo prazo, baseada na renovação de regulamentos que impeçam e restrinjam o aumento da 
utilização. A utilização da energia da madeira requer condições equitativas, através da supressão de 
impostos e apoios que beneficiam os combustíveis fósseis. A especificação europeia estabelece 
exigências e categorias de qualidade para combustível sólido de madeira. É igualmente importante 
aumentar a utilização sustentável da madeira em todos os países, bem como a abertura dos mercados 
de combustível aos produtos derivados da indústria, aos produtos florestais destinados à produção de 
energia e aos combustíveis de madeira refinados. 
 
O CESE constata que na UE são escassos os conhecimentos sobre o potencial e a utilização da madeira 
como combustível. Deve-se efectuar uma melhor inventariação dos recursos de madeira para fins 
energéticos em todos os actuais e futuros Estados-Membros, uma vez que o conhecimento constitui a 
base do desenvolvimento sustentável. Para tal, há que proceder de diferentes formas. Assim, por 
exemplo, nas zonas extensas de floresta de folha caduca da Europa Central há que deixar potencial de 
madeira suficiente para garantir a diversidade florestal. 
 
O CESE considera ainda que, em determinadas regiões, o aumento da utilização da madeira como 
combustível é parte essencial do controlo dos incêndios florestais. A intensificação da utilização, em 
particular para fins energéticos, ajudará, provavelmente, a reduzir o risco e a ocorrência de incêndios 
florestais. 

 
–    Contacto: Filipa PIMENTEL   
     (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
• Atribuição de quotas de hidroclorofluorocarbonos 
− Relatora: Giacomina CASSINA (Trabalhadores – IT) 
 
− Referências: COM(2004) 550 final – CESE 405/2006 
 
– Contacto: Maarit LAURILA  

        (Tel.: 00 32 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 

____________ 
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