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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

Recorda-se que o Colégio dos Questores mandou distribuir aos deputados do Parlamento Europeu a seguinte
comunicação:

02/2002 Calendário das reuniões oficiais do Parlamento Europeu em 2002

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 (PHS) 8B/66 telefone:  43722

_______________
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

Notificação oficial da eleição
de uma deputada espanhola ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 4 de Fevereiro de 2002, tomou conhecimento da eleição de:

Maria Esther HERRANZ GARCIA

em substituição da deputada Carmen FRAGA ESTEVEZ (PPE-DE/ES), com efeitos a partir do dia 21 de
Janeiro de 2002.
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Na sessão de 4 de Fevereiro de 2002, o Parlamento Europeu domou conhecimento de que

Pietro MENNEA

aderiu ao Grupo PPE-DE, com efeito em 4 de Fevereiro de 2002.

_______________

Na sessão de 27 de Fevereiro de 2002, o Parlamento Europeu domou conhecimento de que

Hervé NOVELLI

aderiu ao Grupo ELDR, com efeito em 5 de Fevereiro de 2002.

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 26.02.2002)

Autor Objecto N°

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Financiamento MEDA e cultura P-0001/02

Alexandros Alavanos Taxas aeroportuárias no aeroporto de Atenas E-0002/02

Alexandros Alavanos Cristo foge de novo de Belém E-0003/02

Jan Mulder Comercialização de batatas de semente: artigo 4º da
Directiva 98/95/CE que altera a Directiva 66/403/CEE

E-0004/02

Chris Davies Interpretação do Regulamento (CE) nº 2037/2000 relativo
às substâncias que empobrecem a camada de ozono

E-0005/02

Luis Berenguer Fuster e Joan
Colom i Naval

Insuficiências no abastecimento de electricidade em
Espanha e atitude da Comissão

E-0006/02

Guido Sacconi, Paolo Bartolozzi e
Enrico Ferri

Incentivos aos jovens agricultores na Toscânia E-0007/02

Monica Frassoni Licenças de prospecção mineira na Sardenha e avaliação
do impacto ambiental

E-0008/02

Erik Meijer Atrasos e obstáculos à construção, com fundos europeus,
de um porto e de um aeroporto no território palestino em
redor da cidade de Gaza

E-0009/02

Erik Meijer Possibilidades de controlo do respeito, pelas autoridades
subalternas, das normas comunitárias em matéria de
subsídios e continuação, em Setembro, da falta de
informações por parte da Frísia

E-0010/02

Erik Meijer Investigação de um subterfúgio financeiro utilizado com o
objectivo de atrair uma empresa para a Frísia, província
dos Países Baixos económica e geograficamente
desfavorecida

E-0011/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Financiamento MEDA e cultura E-0012/02

Brigitte Wenzel-Perillo Execução da iniciativa comunitária Interreg III, vertente A E-0013/02

Graham Watson Acontecimentos em Génova E-0014/02

Graham Watson Fundos comunitários para os projectos de
desenvolvimento

E-0015/02

Graham Watson Política de microfinanciamento E-0016/02

Marie Isler Béguin Mandato da comissão de reconciliação Arménia-Turquia E-0017/02

Luciano Caveri Comunicação sobre as instalações de ascensão mecânica P-0018/02
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Marco Cappato Respeito dos direitos civis e políticos na República
Democrática Popular do Laos

P-0019/02

Graham Watson Fundos comunitários destinados a apoiar a Autoridade
Palestiniana

E-0020/02

Graham Watson Medicamentos veterinários E-0021/02

Elizabeth Lynne Fundos destinados às miopatias E-0022/02

Bartho Pronk Execução do acórdão-Engelbrecht na Bélgica E-0023/02

Antonios Trakatellis Naturalizações na Grécia e concessão ilegal da cidadania
da União

P-0024/02

Eija-Riitta Korhola Apoio ao bilinguismo mediante a investigação na UE P-0025/02

Maurizio Turco Esclarecimentos relativos à resposta à pergunta escrita
P-2886/01 relativa aos programas de cooperação Norte-
Sul na luta contra a toxicodependência

P-0026/02

Francesco Speroni Afirmações imprecisas sobre o euro P-0027/02

Joost Lagendijk Declarações do Comissário europeu, Sr. Bolkenstein,
sobre a harmonização fiscal

P-0028/02

Véronique De Keyser Prejuízos causados pelos bombardeamentos israelitas P-0029/02

Doris Pack Transportes aéreos: compatibilidade das alianças com as
regras de concorrência

E-0030/02

Christopher Huhne Variação de preços E-0031/02

Christopher Huhne Cálculo da divergência de preços E-0032/02

Christopher Huhne Investimento directo estrangeiro intracomunitário E-0033/02

Armando Cossutta Cortes nos financiamentos das culturas oleaginosas E-0034/02

Bart Staes Construção de um aterro sanitário em Novellara (Reggio
Emilia)

E-0035/02

Luciano Caveri Utilização do termo "montanha" nos produtos agrícolas E-0036/02

Luciano Caveri Regulamentação para os instrutores de esqui em Itália E-0037/02

Luciano Caveri Barragem de Valgrisenche E-0038/02

Luciano Caveri Cannabis para fins terapêuticos E-0039/02

Luciano Caveri Doença de Lyme E-0040/02

Dana Scallon Fundos destinados a pessoas reformadas que se dedicam a
actividades educativas, sociais, culturais e desportivas

E-0041/02

Michael Cashman Imposto sobre a manutenção de uma sepultura E-0042/02

Bárbara Dührkop Dührkop FSE e formação nas línguas minoritárias E-0043/02

Eija-Riitta Korhola Cooperação em rede das regiões bilingues da UE E-0044/02



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS14

Boletim 11.03.2002 - PT - PE 313.428

Pergunta anulada E-0045/02

Ilda Figueiredo Fundos comunitários E-0046/02

Miquel Mayol i Raynal Distintivos nacionais nas matrículas de veículos P-0047/02

Jens Okking Centro de Investigação Biomédica de Primatas (BPRC) E-0048/02

Francesco Speroni Discriminação tarifária de residentes na UE E-0049/02

Ria Oomen-Ruijten, Alexander de
Roo e Dorette Corbey

Objecções apresentadas contra a abertura de aeroportos
civis

E-0050/02

Alexander de Roo Ciclamato E-0051/02

Dana Scallon Investigação em embriões P-0052/02

Wolfgang Kreissl-Dörfler Acordo-quadro entre a Ordem Teutónica, Secção DOH
Internacional, e a Comissão Europeia

E-0053/02

Wolfgang Kreissl-Dörfler Acordo-quadro entre a Ordem Teutónica, Secção DOH
Internacional, e a Comissão Europeia

E-0054/02

Michl Ebner Idade mínima para o direito ao subsídio de desemprego e
redução progressiva do subsídio de desemprego

E-0055/02

Dana Scallon Queixas contra advogados e outros profissionais jurídicos E-0056/02

Konstantinos Hatzidakis Catástrofe na agricultura devido à neve e ao gelo em
certas regiões da Grécia

E-0057/02

Monica Frassoni Plano de área PALALVO e a laguna de Caorle E-0058/02

Esko Seppänen Concessão de ajuda comunitária para a distribuição de
leite nas escolas

E-0059/02

Camilo Nogueira Román A posição da Presidência espanhola a respeito da reforma
e constitucionalização dos Tratados, previstas na
Declaração de Laeken

E-0060/02

Camilo Nogueira Román As entidades políticas constitucionais internas e a
Declaração de Laeken

E-0061/02

Camilo Nogueira Román A posição da Presidência espanhola a respeito das
previsões orçamentais e da aplicação dos Fundos
Estruturais após 2006, uma vez incorporados plenamente
os Estados do alargamento

E-0062/02

Camilo Nogueira Román A Presidência espanhola e as línguas de trabalho da União
Europeia

E-0063/02

Camilo Nogueira Román A posição da Presidência espanhola a respeito das
relações com o MERCOSUL e em particular com a
Argentina

E-0064/02

Camilo Nogueira Román A Galiza na rede europeia de transportes por caminho-de-
ferro

E-0065/02
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Camilo Nogueira Román Posição da Presidência do Conselho a respeito da reforma
da PAC

E-0066/02

Camilo Nogueira Román Posição da Presidência do Conselho sobre a reforma da
PAC a realizar em 2002

E-0067/02

Camilo Nogueira Román As prioridades da Presidência espanhola e o problema da
autodeterminação do antigo Sara espanhol

E-0068/02

Camilo Nogueira Román O processo de Barcelona e os acordos de pesca com
Marrocos

E-0069/02

Alexandros Alavanos Prejuízos causados pelos temporais na Grécia P-0070/02

Joachim Wuermeling Proibição de "cat-gut" na República Federal da Alemanha P-0071/02

Antonios Trakatellis Financiamento do BEI para a construção de novas escolas
e a substituição das antigas construídas com amianto

E-0072/02

Michael Cashman Repatriamento de corpos entre os Estados-Membros E-0073/02

Concepció Ferrer Assistência técnica à China para fazer face às medidas
sanitárias e fitossanitárias

E-0074/02

Maurizio Turco Grupo de trabalho do SCIC (Serviço Comum de
Interpretação-Conferências) para a utilização da "língua
internacional" esperanto

E-0075/02

Camilo Nogueira Román As declarações do presidente da Comissão em Madrid E-0076/02

Astrid Thors Relatório do Comité Científico sobre animais para
curtumes

P-0077/02

Ulrich Stockmann Provável encerramento da fábrica de material ferroviário
de Ammendorf/Halle (Saale)

E-0078/02

Alexandros Alavanos Supressão das linhas de demarcação das fronteiras dos
mapas digitais norte-americanos

E-0079/02

Alexandros Alavanos Cancelamento de voos devido ao mau tempo no aeroporto
Elefterios Venizelos

E-0080/02

Mihail Papayannakis Droga nas prisões E-0081/02

Chris Davies Eliminação de frigoríficos - Regulamento (CE) nº
2037/2000

E-0082/02

Chris Davies Serviços de microfinanciamento a favor dos pobres E-0083/02

Chris Davies Comércio de mogno E-0084/02

Chris Davies Acesso do público às reservas naturais da Europa E-0085/02

Erik Meijer Contaminação por OGM de culturas não geneticamente
modificadas

E-0086/02

Cristiana Muscardini Repatriamento intracomunitário dos restos mortais de
cidadãos falecidos

E-0087/02
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Erik Meijer Utilização do euro como meio de pagamento interno nos
territórios não pertencentes a Estados-Membros da União
Económica e Monetária

E-0088/02

Erik Meijer Consequências negativas da utilização do euro como
segunda moeda nacional na aquisição de serviços de luxo
e de bens de consumo duradouros

E-0089/02

Erik Meijer Melhoria da reinserção social dos presos
toxicodependentes através de um alojamento tão humano
e independente quanto possível

E-0090/02

Astrid Thors Ensaios de medicamentos na Europa E-0091/02

Mihail Papayannakis Práticas de promoção de vendas no mercado interno P-0092/02

Gabriele Stauner Irregularidades no contexto das ajudas do FSE na Renânia
do Norte-Vestefália

P-0093/02

Glenys Kinnock Escolas europeias P-0094/02

Renate Sommer Decisão da Comissão, de 17.09.2001, sobre os próximos
contratos de serviços com a Dualen System Deutschland
(DSD) - Processo de aplicação do artigo 81 do Tratado CE
e do artigo 53 do Acordo EEE

E-0095/02

Christopher Huhne Bancos para crianças nos veículos automóveis E-0096/02

Christopher Huhne Subsídios por deficiência E-0097/02

Christopher Huhne Crescimento do PIB regional E-0098/02

Christopher Huhne Crescimento do PIB regional E-0099/02

Christopher Huhne Estatísticas relativas aos PIB regionais E-0100/02

Christopher Huhne Evolução demográfica em Oxfordshire E-0101/02

Christopher Huhne Resposta à pergunta escrita E-1393/01 E-0102/02

Christopher Huhne Afectação do pessoal da Comissão E-0103/02

Christopher Huhne Lei Helms-Burton E-0104/02

Ian Hudghton Acordo UE-Noruega em matéria de salmão P-0105/02

Theresa Villiers O euro e o MTC II P-0106/02

Christopher Heaton-Harris Subvenção à Railtrack P-0107/02

Kathalijne Buitenweg Questionabilidade das garantias em caso de transmissão
de dados pessoais a instâncias e países terceiros

P-0108/02

Theresa Villiers O euro e o MTC II E-0109/02

Patricia McKenna Livre circulação de trabalhadores na UE E-0110/02

Sami Naïr Operação de concentração da Usinor e encerramento da
fábrica de Biache Saint-Vaast em França

E-0111/02
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Emilio Menéndez del Valle Posições assumidas pelo Presidente em exercício do
Conselho sobre a destruição de infra-estruturas
palestinianas em Israel

P-0112/02

Mogens Camre Concessão de asilo na UE E-0113/02

Markus Ferber A publicação "European Dialogue" E-0114/02

Markus Ferber Centro de Cooperação Industrial UE-Japão em Tóquio E-0115/02

Concepció Ferrer TV3 - Televisão da Catalunha em França E-0116/02

Jillian Evans Transporte de material radioactivo no território dos
Estados-Membros da UE

P-0117/02

Eluned Morgan Comité Económico e Social (CES) P-0118/02

Michael Cashman Acordos de associação entre a UE e países terceiros P-0119/02

Eurig Wyn Custos das medidas de protecção da saúde para os
produtores

E-0120/02

Eurig Wyn Custos das medidas de protecção da saúde para os
produtores

E-0121/02

Eluned Morgan Febre aftosa E-0122/02

Rosa Miguélez Ramos A Comissão e os acordos internacionais de pesca E-0123/02

Roberta Angelilli Carta de condução de autocarros E-0124/02

Dorette Corbey, Albert Maat e Jan
Mulder

Obstáculos comerciais em resultado da crise da BSE,
designadamente nos países candidatos à adesão

E-0125/02

Sebastiano Musumeci Não adopção do plano de reorganização das rotas aéreas P-0126/02

Rolf Berend Empresa CREAM com sede no Luxemburgo E-0127/02

Alexandros Alavanos Retenção a favor de terceiros de subsídios do FEOGA E-0128/02

Alexandros Alavanos Museu etnológico da Trácia E-0129/02

Stavros Xarchakos Possível suspensão de programas de desintoxicação E-0130/02

Stavros Xarchakos Publicidade com conteúdo pornográfico E-0131/02

Pergunta anulada E-0132/02

Carlos Carnero González Declarações da Comissária Loyola De Palacio sobre a
energia nuclear

E-0133/02

Albert Maat Conservação da tradição de buscar e recolher ovos de
abibe-comum na Frísia

P-0134/02

Salvador Garriga Polledo Propostas da Comissão à União Europeia sobre o futuro
económico do Haiti

E-0135/02

Jorge Hernández Mollar Divulgação de informações sobre o turismo rural na
Andaluzia

E-0136/02
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Jorge Hernández Mollar Lista de propostas comunitárias para a política comum
europeia em matéria de imigração

E-0137/02

Jorge Hernández Mollar Regeneração de praias no litoral da província de Málaga E-0138/02

Salvador Garriga Polledo Rubrica orçamental para as actividades da Mesa da
Convenção europeia

E-0139/02

Salvador Garriga Polledo Posição da Comissão relativamente ao projecto de
localização por satélite Galileu

E-0140/02

Eurig Wyn Directiva CEE de 1976 relativa à qualidade das águas
balneares

E-0141/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Criação de "unidades anti-globalização" e de uma base de
dados sobre manifestantes

P-0142/02

Raina Echerer Elegibilidade dos trabalhadores nas eleições para os
órgãos de representação empresarial e interempresarial

E-0143/02

Christopher Heaton-Harris Percentagem de lugares vagos entre o pessoal da
Comissão

E-0144/02

Christine De Veyrac Liberdade de culto no Vietname E-0145/02

Sebastiano Musumeci Constituição de uma Agência Europeia para a Protecção
Civil

E-0146/02

Adriana Poli Bortone Produtores de beterraba do Sul da Itália E-0147/02

Erik Meijer Limitação do funcionamento dos processos de
adjudicação por concurso através da cooperação público-
privado

E-0148/02

Erik Meijer Despesas suplementares para os clientes dos bancos em
consequência do desrespeito dos acordos sobre a troca das
antigas moedas por euros

E-0149/02

Jan Andersson e Hans Karlsson Diferenças nos custos de encerramento de unidades E-0150/02

Jan Andersson e Hans Karlsson Encerramento de unidade relacionado com a concessão de
apoio estrutural - Gislaved (Suécia)

E-0151/02

Salvador Jové Peres Iniciativas do Governo espanhol no que respeita ao
movimento contra a globalização

P-0152/02

Franz Turchi Pergunta de 19 de Outubro de 2001 apresentada pelo
Deputado Francesco Turchi

P-0153/02

Roberto Bigliardo Emergência ambiental em Caserta P-0154/02

Wilhelm Piecyk Atitude das autoridades espanholas no quadro da emissão
de autorizações de residência a cidadãos da UE

E-0155/02

Graham Watson Crianças africanas que ficaram órfãs em virtude da SIDA E-0156/02

Fodé Sylla Espanha: criação de unidades anti-globalização e de uma
base de dados

P-0157/02
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Charles Tannock Problemas com que se confronta um cidadão britânico
para registar uma lambreta em Itália

E-0158/02

Cristiana Muscardini Salvaguarda ambiental do Delta do Pó E-0159/02

Cristiana Muscardini Variante da hemoglobina (HbC) como remédio contra a
malária

E-0160/02

Cristiana Muscardini Os sítios Internet sobre o melanoma fornecem
informações erradas

E-0161/02

Jan Wiersma e Margrietus van den
Berg

Utilização de armas nucleares contra Israel E-0162/02

Werner Langen Produção de espumante em Itália e na Áustria P-0163/02

Francesco Fiori Reabertura do túnel do Monte Branco P-0164/02

Christel Fiebiger Protecção dos animais selvagens P-0165/02

Mihail Papayannakis Aplicação da Directiva. 90/314/CEE relativa às viagens
organizadas

E-0166/02

John Corrie Progressos do diálogo para a paz e a reconciliação
nacional na Costa do Marfim

E-0167/02

Emilio Menéndez del Valle Situação desumana dos prisioneiros de guerra na base
norte-americana de Guantánamo

E-0168/02

Raffaele Costa Execução e penas capitais na China E-0169/02

Raffaele Costa Execução e penas capitais na China E-0170/02

Roberto Bigliardo Segurança nos aeroportos E-0171/02

Alexander de Roo Segurança dos alimentos irradiados E-0172/02

Bart Staes Regime linguístico no acolhimento dos visitantes nas
instituições europeias

E-0173/02

Bart Staes Abuso de posição de mercado dominante em matéria de
licenças de utilização de software para as escolas

E-0174/02

Bart Staes Troca de correspondência com os Países Baixos acerca do
IJzeren Rijn

E-0175/02

Bart Staes Número europeu de emergência 112 E-0176/02

Jonas Sjöstedt Valor do euro em relação a outras divisas E-0177/02

Jonas Sjöstedt Entrega de reservas monetárias em caso de adesão ao euro E-0178/02

Geoffrey Van Orden Chipre P-0179/02

Alain Krivine Criação de unidades anti-globalização e criação de uma
base de dados em Espanha

P-0180/02

Stavros Xarchakos Resposta da Comissão às perguntas sobre os CD-pirata E-0181/02

Stavros Xarchakos Entidades de gestão colectiva e propriedade intelectual E-0182/02
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Stavros Xarchakos Financiamento de organismos culturais na Grécia E-0183/02

Caroline Jackson Segurança dos edifícios contra os riscos de incêndio E-0184/02

Carlos Carnero González Execução de três cidadãos sauditas condenados por
homossexualidade

E-0185/02

María Valenciano Martínez-Orozco Projectos apresentados pela Espanha para serem co-
financiados pelo Fundo de Coesão

E-0186/02

Laura González Álvarez Declarações da Comissão a favor da energia nuclear E-0187/02

Gianfranco Dell'Alba Respeito da Directiva 79/409/CEE e pedido de
informações sobre a aplicação da Directiva 92/43/CEE
relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e
flora selvagens

E-0188/02

Massimo Carraro Medicina do trabalho E-0189/02

Jan Mulder Execução da directiva 91/676/CEE E-0190/02

Ilda Figueiredo Criação de unidades anti-globalização e de uma base de
dados de manifestantes em Espanha

P-0191/02

Giuseppe Pisicchio Ajudas específicas à agricultura italiana P-0192/02

Bert Doorn Discriminação em razão da nacionalidade E-0193/02

Bert Doorn Discriminação em razão da nacionalidade E-0194/02

Bert Doorn Progressos realizados pela Polónia, República Checa,
República Eslovaca e Eslovénia na via da adesão

E-0195/02

Bert Doorn Restituição de bens de cidadãos judeus e de comunidades
judaicas nos países candidatos à adesão

E-0196/02

Bert Doorn Compatibilidade de expropriações sem direito a
indemnização com a ordem jurídica europeia

E-0197/02

Bernd Lange Limite de idade aplicável à actividade de dentista E-0198/02

Bernd Lange Gestão de contas comerciais na Áustria E-0199/02

Charles Tannock, Per-Arne
Arvidsson e Antonios Trakatellis

Regulamentação relativa ao amianto na União Europeia E-0200/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Línguas oficiais nas informações sobre os programas da
Comissão Europeia

E-0201/02

Roberta Angelilli Património artístico europeu E-0202/02

Erik Meijer Protecção do consumidor através da imposição de
condições às empresas que se recusam a aceitar moedas
de 1, 2 e 5 cêntimos

E-0203/02

Patricia McKenna Equipamento de choques eléctricos P-0204/02

Luisa Morgantini Criação de "unidades antimundialização e de uma base de
dados dos manifestantes

P-0205/02
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Christos Folias Pagamentos do 2º QCA P-0206/02

Isidoro Sánchez García Critérios adoptados na concepção das notas de euros P-0207/02

Carlos Carnero González Direitos humanos no Sara Ocidental E-0208/02

Ulpu Iivari Repatriamento de cadáveres no interior da UE E-0209/02

Piia-Noora Kauppi Repatriamento de cadáveres no interior da UE E-0210/02

Erik Meijer Exigências financeiras inesperadas e exorbitantes
formuladas pelo futuro presidente da Convenção sobre o
Futuro da União Europeia

E-0211/02

Bruno Gollnisch Persistência das taxas de câmbio na zona euro P-0212/02

Nirj Deva Costa do Marfim E-0213/02

Nirj Deva Costa do Marfim E-0214/02

Fernando Fernández Martín Botsuana E-0215/02

Fernando Fernández Martín Botsuana E-0216/02

Fernando Fernández Martín Angola E-0217/02

Fernando Fernández Martín Angola E-0218/02

Fernando Fernández Martín Antígua e Barbuda. E-0219/02

Fernando Fernández Martín Antígua e Barbuda E-0220/02

Fernando Fernández Martín Baamas E-0221/02

Fernando Fernández Martín Baamas E-0222/02

Fernando Fernández Martín Barbados E-0223/02

Fernando Fernández Martín Barbados E-0224/02

Fernando Fernández Martín Belize E-0225/02

Fernando Fernández Martín Belize E-0226/02

Fernando Fernández Martín Benim E-0227/02

Fernando Fernández Martín Benim E-0228/02

Bruno Gollnisch Persistência das comissões de câmbio na zona euro E-0229/02

Bartho Pronk Entraves à livre circulação devido ao regime de pensões
extralegais

E-0230/02

Arlindo Cunha Execução do QCA no sector florestal em Portugal E-0231/02

Karla Peijs Questões relativas ao IVA P-0232/02

Torben Lund Proposta da Comissão de um plano de acção comunitário
para reduzir as capturas acidentais de aves marinhas na
pesca com palangre

P-0233/02

Jonas Sjöstedt Custo futuro dos medicamentos P-0234/02
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Karin Junker Futuro dos Centros Europeus de Documentação E-0235/02

Anna Karamanou Preocupação pelos 110 prisioneiros de Guantanamo E-0236/02

Anna Karamanou Preocupação pelos 110 prisioneiros de Guantanamo E-0237/02

Antonios Trakatellis e Christos
Folias

Atrasos nos pagamentos e retenções dos apoios
comunitários à agricultura na Grécia e violação do direito
comunitário pelo Banco Agrícola da Grécia ATE

E-0238/02

Alexandros Alavanos Violação dos direitos humanos dos prisioneiros de guerra
afegãos

E-0239/02

Charles Tannock Subsídios coreanos à construção naval e a Organização
Mundial do Comércio

E-0240/02

Charles Tannock Directivas relativas às bananas E-0241/02

Glenys Kinnock Negociações comerciais UE/ACP E-0242/02

Karla Peijs Dificuldades no sector das alfândegas E-0243/02

Juan Ojeda Sanz Transporte de obras de arte E-0244/02

Maurizio Turco Esclarecimentos sobre a resposta às perguntas escritas
relativas ao balanço da acção no Afeganistão nos termos
dos diversos objectivos previstos pela posição comum do
Conselho de 22/01/2001

E-0245/02

Maurizio Turco Resposta à pergunta escrita E-3031/01 relativa às
actividades do PNUCID no Afeganistão

E-0246/02

Maurizio Turco Resposta à pergunta escrita P-3373 sobre as relações entre
a União Europeia e a Autoridade Palestiniana

E-0247/02

Bartho Pronk Aumento dos preços na sequência da introdução do euro E-0248/02

Avril Doyle Financiamento de um protótipo de capacete para
equitação (L-TC158 WG 5): DG "Empresa"

P-0249/02

Elisa Damião Livre circulação dos trabalhadores P-0250/02

Brigitte Langenhagen Tratamento de peixes com substâncias activas que fixam a
água visando o aumento de peso

E-0251/02

Pergunta anulada E-0252/02

Mihail Papayannakis Fuga de clofene numa central termoeléctrica da DEI em
Agios Dimitrios, Kozani

E-0253/02

Chris Davies Subsídios de recuperação do património no Reino Unido E-0254/02

Chris Davies Eliminação de frigoríficos - Regulamento CE 2037/2000 E-0255/02

Graham Watson Financiamento de projectos relativos a deficientes E-0256/02

Christopher Huhne Receitas do direito de senhoriagem em 2001 E-0257/02

Christopher Huhne Previsão do direito de senhoriagem em 2002 E-0258/02
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Christopher Huhne Previsão do direito de senhoriagem em 2002 E-0259/02

Christopher Huhne Tratamento das receitas do direito de senhoriagem e
pagamentos ao tesouro público

E-0260/02

Lord Inglewood O Conselho E-0261/02

Lord Inglewood O Conselho E-0262/02

Camilo Nogueira Román Os prisioneiros do "Acampamento Raios X" dos EUA em
Guantánamo

E-0263/02

Camilo Nogueira Román Mortes, torturas e desaparições na Tchetchénia E-0264/02

Konstantinos Hatzidakis Montante das correcções impostas aos Estados-Membros
no âmbito do FEOGA-Garantia

P-0265/02

Sir Robert Atkins Preparação do Conselho Europeu de Barcelona P-0266/02

Christopher Beazley Preparação do Conselho Europeu de Barcelona P-0267/02

Giles Chichester Preparação do Conselho Europeu de Barcelona P-0268/02

Malcolm Harbour Preparação do Conselho Europeu de Barcelona P-0269/02

Pergunta anulada P-0270/02

Philip Bushill-Matthews Preparação do Conselho Europeu de Barcelona P-0271/02

Roger Helmer Preparação do Conselho Europeu de Barcelona P-0272/02

Lord Inglewood Preparação para a reunião do Conselho Europeu de
Barcelona

P-0273/02

Gian Gobbo Repressão do movimento curdo para o bilinguismo na
Turquia

P-0274/02

Jannis Sakellariou Reconhecimento de um diploma alemão de especialização
médica em Korfu, Grécia

E-0275/02

Antonios Trakatellis Fuga, com ameaça para a saúde pública, de substâncias
tóxicas numa central termoeléctrica da DEI

E-0276/02

Charles Tannock A repressão política no Azerbeijão E-0277/02

Luckas Vander Taelen Ataques à liberdade de expressão dos jornalistas em Malta E-0278/02

Jillian Evans Direitos humanos na Argélia E-0279/02

Nicholas Clegg Direitos aduaneiros e impostos sobre consumos
específicos

E-0280/02

Nicholas Clegg Direitos aduaneiros e impostos sobre consumos
específicos

E-0281/02

Theresa Villiers Railtrack E-0282/02

Theresa Villiers Railtrack E-0283/02

Eluned Morgan Projectos financiados pela União Europeia em Israel E-0284/02
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Kyösti Virrankoski Relatório do Comité Científico sobre o bem-estar dos
animais para pelaria

E-0285/02

Armando Cossutta Actividades divinatórias na Comissão E-0286/02

Monica Frassoni Projecto de extensão do parque temático "Gardaland" em
Castelnuovo del Garda (Itália)

E-0287/02

Monica Frassoni Impacto ambiental da linha de comboio de alta velocidade
na Toscânia: intersecção das nascentes do sítio de
importância comunitária (SIC) 37 (Moschetta)

E-0288/02

Christoph Konrad Distorções da concorrência em virtude da caixa de
previdência adicional da indústria alemã da construção

E-0289/02

Christoph Konrad Violação sistemática, em França, da igualdade de
tratamento das empresas estrangeiras de autocarros em
virtude da "licença azul" e de coimas elevadas

E-0290/02

Charles Tannock Experiências com animais envolvendo chimpanzés E-0291/02

Charles Tannock e Theresa Villiers Isenção por categoria na venda de automóveis a retalho E-0292/02

Pergunta anulada E-0293/02

Marie Isler Béguin e Lucio
Manisco

Participação dos países da Europa Central e Oriental nos
programas comunitários de educação

E-0294/02

Bartho Pronk e Ria Oomen-Ruijten Obstáculos à livre circulação criados pela legislação belga
sobre as prestações familiares garantidas

E-0295/02

Pere Esteve 58ª sessão da Comissão dos Direitos Humanos em
Genebra

P-0296/02

Pergunta anulada P-0297/02

Bart Staes Bem-estar dos animais na Europa e em países terceiros P-0298/02

Konstantinos Hatzidakis Deficiências no funcionamento da entidade de gestão do
Quadro Comunitário de Apoio à Grécia

E-0299/02

Konstantinos Hatzidakis Lotes de frango contaminados com dioxinas E-0300/02

Konstantinos Hatzidakis Gestão do ambiente urbano na Grécia E-0301/02

Eluned Morgan Fundos Estruturais E-0302/02

Mihail Papayannakis Sistema pan-europeu de rastreabilidade dos animais E-0303/02

Laura González Álvarez e Pedro
Marset Campos

Nuvem tóxica sobre Cartagena (Espanha) E-0304/02

Jorge Moreira Da Silva Protecção dos peões na via pública E-0305/02

Miquel Mayol i Raynal Pobreza E-0306/02

Marie Isler Béguin Malta e as directivas em matéria de ambiente E-0307/02

Marie Isler Béguin Programa comunitário de educação escolar sobre o meio
ambiente

E-0308/02
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Marie Isler Béguin Directivas em matéria de meio ambiente e regiões
ultraperiféricas

E-0309/02

Ria Oomen-Ruijten e Konstantinos
Hatzidakis

Prevenção de traumatismos cervicais E-0310/02

Jonas Sjöstedt Inquérito à venda de um sanatório municipal por parte da
comuna de Sävsjö

E-0311/02

Jonas Sjöstedt Carta enviada por Mercedes de Sola a uma testemunha do
"escândalo de Estocolmo"

E-0312/02

John Bowis Resolução ACP sobre os direitos dos deficientes e dos
idosos nos países ACP

P-0313/02

Isabelle Caullery Política de concorrência em matéria de transportes aéreos P-0314/02

Graham Watson Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo às substâncias que empobrecem a camada de
ozono

E-0315/02

Charles Tannock Ajuda ao Afeganistão E-0316/02

Philip Bushill-Matthews Preparação do Conselho Europeu de Barcelona E-0317/02

Roger Helmer Preparação do Conselho Europeu de Barcelona E-0318/02

Giles Chichester Preparação do Conselho Europeu de Barcelona E-0319/02

Christopher Beazley Preparação do Conselho Europeu de Barcelona E-0320/02

Sir Robert Atkins Preparação do Conselho Europeu de Barcelona E-0321/02

John Purvis Preparação do Conselho Europeu de Barcelona E-0322/02

Chris Davies Exportação de bovinos vivos para países terceiros P-0323/02

Hans-Peter Martin Transparência no âmbito de reuniões, decisões e
documentos

P-0324/02

Rosemarie Müller Sumo de noni e regulamento relativo aos novos alimentos P-0325/02

Emilia Müller Hormonas e antibióticos na carne P-0326/02

Gabriele Stauner Caso EQUAL P-0327/02

Feleknas Uca Conflito no Médio Oriente E-0328/02

Christos Folias Deficiências da autoridade que gere o 3° QCA E-0329/02

Stavros Xarchakos Poluição perigosa proveniente de um estaleiro de
desmantelamento de navios na Turquia

E-0330/02

Stavros Xarchakos Perseguições contra os gregos na Albânia E-0331/02

Christos Folias Infra-estruturas ferroviárias na Grécia E-0332/02

Nuala Ahern Recursos para a aplicação das decisões de Laeken sobre
energia nuclear

E-0333/02
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Nuala Ahern Energia nuclear E-0334/02

Theresa Villiers Importação de cavalos E-0335/02

Roger Helmer e Charles Tannock Direito de senhoriagem E-0336/02

Daniel Hannan Orçamento e despesas da Convenção sobre o Futuro da
Europa

E-0337/02

Christopher Heaton-Harris Subsídios ao tabaco E-0338/02

Christopher Heaton-Harris Directiva relativa ao tempo de trabalho E-0339/02

Christopher Heaton-Harris "Denunciantes" E-0340/02

Isidoro Sánchez García Entrada em vigor da tarifa única para o mercado da
bananas

E-0341/02

Pierre Jonckheer Subvenções e minas de carvão a céu aberto em Alto
Carrión, Palência (Espanha)

E-0342/02

Eija-Riitta Korhola Transporte de cadáveres no interior da UE E-0343/02

Eija-Riitta Korhola Transporte de cadáveres no interior da UE E-0344/02

Eija-Riitta Korhola Normas comunitárias relativas aos denunciadores do
sector privado

E-0345/02

Marjo Matikainen-Kallström Repatriamento de cadáveres de um país para outro no
interior da UE

E-0346/02

Mario Borghezio Segurança aérea e tráfico de peças de substituição usadas E-0347/02

Nelly Maes Destruição, por parte de Israel, dos investimentos da
União Europeia em territórios palestinianos

E-0348/02

Bartho Pronk Utilização de uma carta de condução europeia nos Países
Baixos

E-0349/02

Helena Torres Marques Situação dos emigrantes portugueses vítimas de
criminalidade violenta na África do Sul

E-0350/02

Mihail Papayannakis Fiscalidade sobre automóveis em segunda mão na Grécia. P-0351/02

Francesco Fiori Classificação "Leite fresco pasteurizado" P-0352/02

Paul Rübig Alterações fiscais relativas a obras e fornecimentos
provenientes do exterior da Alemanha

E-0353/02

Paul Rübig Programa ISPA, disposições de execução do "Practical
Guide"

E-0354/02

Herbert Bösch Circulação em carrossel resultante de restituições à
exportação

E-0355/02

Herbert Bösch Financiamento da Convenção UE E-0356/02

Michl Ebner Ano Europeu das Montanhas E-0357/02
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Michl Ebner Introdução de um serviço voluntário de solidariedade à
escala europeia

E-0358/02

Stavros Xarchakos Escassez de água na Grécia E-0359/02

Alexandros Alavanos Professores substitutos e a Directiva 1999/70/CE E-0360/02

Graham Watson Democratização na República das Seicheles E-0361/02

Jillian Evans e Bart Staes Síndrome da classe económica E-0362/02

Eurig Wyn Direitos humanos no Vietname E-0363/02

Eurig Wyn Direitos humanos no Vietname E-0364/02

Pere Esteve Violação dos direitos humanos nos campos de refugiados E-0365/02

Marco Cappato Caso de Evo Morales Ayma, deputado ao Congresso
boliviano

E-0366/02

Jan Mulder Relatório sobre o bem-estar dos animais utilizados na
produção de peles

E-0367/02

Charles Tannock Kaliningrado (direitos de cidadania) E-0368/02

Mary Honeyball Tráfico de seres humanos E-0369/02

Marjo Matikainen-Kallström Melhor coordenação da dimensão nórdica e do 6º
Programa-Quadro de Investigação e de Desenvolvimento

E-0370/02

Mario Borghezio Croácia: grave acto de intolerância contra a memória dos
italianos lançados nas dolinas

E-0371/02

Armando Cossutta Contratos entre a empresa Arthur Andersen e a Comissão E-0372/02

Armando Cossutta Contratos públicos, Mafia e Comissão E-0373/02

Armando Cossutta Detenção em Guantanamo dos prisioneiros da guerra do
Afeganistão

E-0374/02

Hartmut Nassauer Directiva-quadro 91/156/CEE relativa aos resíduos e
Directiva 94/31/CE - Questões relacionadas com a
situação actual na Europa em matéria de resíduos e sua
valorização e reciclagem

E-0375/02

Stavros Xarchakos Problemas com os animais vadios na Grécia E-0376/02

Stavros Xarchakos Arbitrariedades dos caçadores legais e não E-0377/02

Alexandros Alavanos Peças sobressalentes para aviões usadas e perigosas E-0378/02

Alexandros Alavanos Reconhecimento do registo naval grego E-0379/02

Ioannis Marinos Apresentação da dívida pública de forma enganadora E-0380/02

Isidoro Sánchez García Controlo das importações de tomate de proveniência
marroquina

E-0381/02

Concepció Ferrer Proibição da importação de diamantes provenientes da
Serra Leoa

E-0382/02
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Bernard Poignant Redes de emalhar de deriva E-0383/02

Bernard Poignant Adesão da China à OMC e respeito dos direitos humanos E-0384/02

Bernard Poignant Pesca recreativa E-0385/02

Jules Maaten Adesão à UE da Eslovénia e da Estónia E-0386/02

Christoph Konrad Desdobramento do Westdeutsche Landesbank (WestLB)
em empresa-mãe e filial

P-0387/02

Marit Paulsen Novo sistema de controlo e sanções no domínio da
segurança alimentar

P-0388/02

Charles Tannock Aplicabilidade ou não-aplicabilidade das disposições do
Estatuto do Tribunal Penal Internacional, adoptado em
Roma, aos actos terroristas

E-0389/02

Charles Tannock Aplicabilidade ou não-aplicabilidade das disposições do
Estatuto do Tribunal Penal Internacional, adoptado em
Roma, aos actos terroristas

E-0390/02

Charles Tannock Aplicação da Convenção de Genebra relativa ao
tratamento dos prisioneiros de guerra

E-0391/02

Charles Tannock Aplicação da Convenção de Genebra relativa ao
tratamento dos prisioneiros de guerra

E-0392/02

Piia-Noora Kauppi Igualdade de oportunidades no contexto da adjudicação de
contratos  públicos

E-0393/02

Hanja Maij-Weggen Ajuda europeia a projectos de desenvolvimento no sul de
Monagas, Venezuela

P-0394/02

Nelly Maes Bretanha (França) P-0395/02

Eluned Morgan Comité Económico e Social (CES) P-0396/02

Elly Plooij-van Gorsel Encerramento do reactor de alto fluxo de Petten (Países
Baixos)

P-0397/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou O mito de Ícaro e a política cultural europeia P-0398/02

Feleknas Uca Processo relativo à proibição do HADEP - vaga de prisões
na Turquia

E-0399/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou O mito de Ícaro e a política cultural europeia E-0400/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Problemática das clementinas E-0401/02

Monica Frassoni Resíduos de escavações e terraplenagem de pedreiras E-0402/02

Cristiana Muscardini e outros Cartão de residente E-0403/02

Cristiana Muscardini e outros Cidadãos italianos que recebem uma pensão belga E-0404/02

Toine Manders Acordo sobre fiscalidade entre a Bélgica e os Países
Baixos

E-0405/02

Antonio Tajani Rapto de soldados israelitas P-0406/02
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Nicole Thomas-Mauro Repatriação intracomunitária de defuntos P-0407/02

Brice Hortefeux Directiva sobre a distribuição de automóveis P-0408/02

Christopher Heaton-Harris Enron P-0409/02

Jorge Hernández Mollar Mediação comunitária tendo em vista a libertação dos
presos no conflito no Sara Ocidental

P-0410/02

André Brie Medidas preventivas contra o pagamento de auxílios
estatais não autorizados

E-0411/02

Nelly Maes A Bretanha em França E-0412/02

Francesco Musotto Interrupção do serviço público de transportes
internacionais em autocarro

E-0413/02

Erik Meijer Aplicabilidade nos Estados-Membros da UE da campanha
suíça com vista a proteger os bebés dos abanões

E-0414/02

Erik Meijer Remoção, recuperação e eliminação de substâncias
tóxicas para fins agrícolas não utilizadas, produzidas no
território da UE e armazenadas no Terceiro Mundo

E-0415/02

Sérgio Marques Galileo E-0416/02

Jonas Sjöstedt A ténia anã e a livre circulação de animais no seio da
União

E-0417/02

Jonas Sjöstedt Subsídio para a exportação de animais para países
terceiros

E-0418/02

Jonas Sjöstedt Custos da Convenção sobre reformas institucionais E-0419/02

Jonas Sjöstedt Pacote de medidas para reduzir a exportação de animais
vivos

E-0420/02

Jonas Sjöstedt Continuação do processo disciplinar contra Linda
Steneberg

E-0421/02

Jonas Sjöstedt Incidente aduaneiro relativo à cooperação entre
autoridades aduaneiras na União

E-0422/02

Jonas Sjöstedt Juros perdidos por atraso de ratificação E-0423/02

Jonas Sjöstedt Indemnização por parte de Israel pelos danos causados aos
projectos da UE

E-0424/02

Carmen Cerdeira Morterero Assassínio racista em Espanha P-0425/02

Stavros Xarchakos Restrições à liberdade de expressão na Turquia E-0426/02

Stavros Xarchakos Restrições à liberdade de expressão na Turquia E-0427/02

Stavros Xarchakos Câmaras de vídeo em Atenas E-0428/02

Stavros Xarchakos Conversão dos Institutos de Ensino Tecnológico em
estabelecimentos de ensino de nível superior universitário

E-0429/02
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Konstantinos Hatzidakis Prática ilegal de Uniões de cooperativas agrícolas na
Grécia relativamente ao pagamento de ajudas
comunitárias aos agricultores

E-0430/02

Konstantinos Hatzidakis Insucesso do programa de construção de marinas na
Grécia - problemas do subprograma "Turismo" do 2°
QCA

E-0431/02

Alexandros Alavanos Andamento do primeiro Programa operacional ensino e
formação profissional inicial do 2º QCA

E-0432/02

Rijk van Dam e Albert Maat Exigência de um vínculo económico aos navios que
arvoram pavilhão da Bélgica

E-0433/02

Jacqueline Foster A Ryanair P-0434/02

Daniel Hannan Folheto publicitário e campanha televisiva sobre o Euro
na Grã-Bretanha

P-0435/02

Mogens Camre Tributação dos automóveis na Dinamarca P-0436/02

Ozan Ceyhun Trânsito de cidadãos da República Federal da Alemanha
através da República da Bulgária - Informações
específicas e testemunhos

P-0437/02

Peter Liese Investigação em células estaminais embrionárias P-0438/02

Joachim Wuermeling Ajudas estatais destinadas à instalação de empresas na
República Checa

P-0439/02

Neil Parish Malversação de fundos da PAC em França P-0440/02

Rosa Miguélez Ramos Presença de toxinas na vieira P-0441/02

Samuli Pohjamo Análise da política regional nas regiões árcticas P-0442/02

Gianfranco Dell'Alba Empresa Andersen P-0443/02

Torben Lund Mais um adiamento da necessária revisão da directiva de
1991 relativa às pilhas

E-0444/02

Eluned Morgan Línguas regionais e minoritárias E-0445/02

Mary Banotti Armas de atordoamento de electrochoques, equipamento
de imobilização e marca CE

E-0446/02

Michael Cashman Disparidade dos preços no mercado das férias E-0447/02

Christopher Heaton-Harris ONG E-0448/02

Christopher Heaton-Harris Lobby Europeu das Mulheres E-0449/02

Christopher Heaton-Harris Andersen E-0450/02

Juan Naranjo Escobar Programa de acção ARGO E-0451/02

Rosa Miguélez Ramos Relações UE-Chile e desembarques em portos chilenos E-0452/02

Isidoro Sánchez García Política externa europeia com Marrocos e Sara Ocidental E-0453/02
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Isidoro Sánchez García Plano de acção de imigração para Marrocos E-0454/02

Luis Berenguer Fuster e Fernando
Pérez Royo

Fiscalidade e mercado de hidrocarbonetos E-0455/02

Erik Meijer Encerramento temporário do reactor de alto fluxo de
Petten (Países Baixos) devido a problemas de segurança e
à deterioração da parede do reactor

E-0456/02

Erik Meijer Alternativas para a reactivação do reactor de alto fluxo de
Petten (Países Baixos) e a produção de medicamentos
contra o cancro

E-0457/02

Jean-Maurice Dehousse Artigo 23º da Directiva 97/67/CE relativa aos serviços
postais

P-0458/02

Stavros Xarchakos Conselhos da rádio e televisão nos países da UE E-0459/02

Stavros Xarchakos Aumento dos níveis de ozono na Grécia E-0460/02

Stavros Xarchakos Encerramento do aeroporto de Hellinikou em Atenas E-0461/02

Stavros Xarchakos e Ioannis
Averoff

Problemas com a retirada das terras agrícolas na Grécia E-0462/02

Anna Karamanou Violação dos direitos humanos das mulheres na Federação
Russa

E-0463/02

Alexandros Alavanos Transposição pela Grécia da Directiva 98/35/CΕ, relativa
ao nível mínimo de formação dos marítimos

E-0464/02

Alexandros Alavanos Criação de quatro centros de controlo de qualidade de
algodão descaroçado na Grécia

E-0465/02

Alexandros Alavanos Avaliação do funcionamento do Organismo de
pagamentos dos apoios do FEOGA na Grécia

E-0466/02

Alexandros Alavanos Aplicação dos programas do Regulamento (CEE) 2078/92
na Grécia

E-0467/02

Bob van den Bos Discurso do Presidente Bush sobre o Estado da União, em
29 de Janeiro de 2002

E-0468/02

Dana Scallon Utilização das marcas de segurança emitidas pela UE na
promoção das armas de tortura

E-0469/02

Dana Scallon Utilização das marcas de segurança emitidas pela UE na
promoção das armas de tortura

E-0470/02

Carmen Cerdeira Morterero Tratamento dado aos cidadãos europeus presos em
Guantánamo

E-0471/02

Salvador Garriga Polledo Nova arquitectura financeira internacional E-0472/02

Salvador Garriga Polledo Posição da Comunidade sobre as caixas económicas E-0473/02

Salvador Garriga Polledo Utilização do sistema de alerta rápido contra os défices
nacionais excessivos

E-0474/02
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Jorge Hernández Mollar Conflito social causado pelas formas de "divertimento"
dos jovens

E-0475/02

Jorge Hernández Mollar Aumento das competências dos municípios E-0476/02

Gianfranco Dell'Alba Processo por infracção nº 1999/4715 relativo ao projecto
designado "Lote Zero: variante à estrada nacional SS 80,
entre Teramo e Giulianova"

E-0477/02

María Sornosa Martínez Centro de tratamento de resíduos sólidos urbanos em
Gomacello (Salamanca-Espanha)

P-0478/02

Ari Vatanen O Acordo de parceria e cooperação (APC) e acordo
provisório entre a União Europeia e a Federação
Russa/Princípio da não-discriminação

P-0479/02

Proinsias De Rossa Tratamento reservado aos bovinos vivos exportados para
o Médio Oriente e o Norte de África

P-0480/02

Marie Isler Béguin e outros Participação das repúblicas da Europa Oriental nos
programas de educação comunitários

E-0481/02

Adriana Poli Bortone e outros Inquérito sobre as organizações não governamentais
(ONG)

E-0482/02

Nelly Maes Julgamento político na Grécia do jornalista Dede
Abdulhalim

E-0483/02

Nelly Maes Julgamento político na Grécia do jornalista Dede
Abdulhalim

E-0484/02

Graham Watson Formulários E111 emitidos no Reino Unido E-0485/02

Christopher Heaton-Harris Sociedade civil E-0486/02

Glenys Kinnock e Glyn Ford Minorias religiosas no Vietname E-0487/02

Glyn Ford Legislação relativa à responsabilidade dos transportadores
aéreos

E-0488/02

Glyn Ford Legislação relativa à responsabilidade dos transportadores
aéreos

E-0489/02

Glyn Ford Legislação relativa à responsabilidade dos transportadores
aéreos

E-0490/02

Glyn Ford Legislação relativa à responsabilidade dos transportadores
aéreos

E-0491/02

Glyn Ford Legislação relativa à responsabilidade dos transportadores
aéreos

E-0492/02

Glyn Ford Legislação relativa à responsabilidade dos transportadores
aéreos

E-0493/02

Chris Davies O euro e a adesão de Chipre E-0494/02

Chris Davies Directiva de 1991 relativa aos nitratos E-0495/02
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Manuel Medina Ortega Incidência da aquicultura na pesca costeira nas Ilhas
Canárias

E-0496/02

Rosa Miguélez Ramos Plano de reconstituição das unidades populacionais de
pescada

E-0497/02

Rosa Miguélez Ramos Plano de reconstituição das unidades populacionais de
pescada

E-0498/02

Eija-Riitta Korhola Volume de investimentos exigido pelo Protocolo de
Quioto

E-0499/02

Hugues Martin Estudos científicos sobre as capturas não intencionais de
golfinhos

E-0500/02

Anneli Hulthén Substâncias químicas nos toalhetes para crianças E-0501/02

Armin Laschet Intercâmbio de informações entre autarquias sobre
projectos

E-0502/02

Anna Karamanou Acidentes com ovos de chocolate E-0503/02

Anna Karamanou Acidentes com ovos de chocolate E-0504/02

Anna Karamanou Condenações à morte por lapidação no Sudão E-0505/02

Anna Karamanou Condenações à morte por lapidação no Sudão E-0506/02

Bartho Pronk Relatório geral do Tribunal de Contas dos Países Baixos
sobre a atribuição de fundos do FSE3 a ministérios em
1994-1999

E-0507/02
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PERÍODO DE PERGUNTAS

PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0002/02)  5 e 6 de Fevereiro de 2002

25 perguntas (nos termos do artigo 43° do Regimento)

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Alexandros ALAVANOS Condições de detenção desumanas nas prisões egípcias H-0950/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Carácter vinculativo do nº 2 do artigo 19º da Carta dos
Direitos Fundamentais no âmbito de qualquer acordo
celebrado entre a UE e os Estados Unidos em matéria de
extradição

H-0952/01

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Revisão da "posição comum sobre Cuba" H-0958/01

María IZQUIERDO ROJO Presidência espanhola e situação infra-humana das mulheres
afegãs

H-0959/01

Rosa MIGUÉLEZ RAMOS Presença dos governos regionais nas reuniões do Conselho H-0963/01

Ioannis PATAKIS Inaceitável decisão de proibição de concessão de visto aos
membros das FARC-EP

H-0966/01

Efstratios KORAKAS Detenções de manifestantes e brutalidade policial no decurso
das manifestações de 14 e 15 de Dezembro

H-0967/01

Lennart SACRÉDEUS Desmantelamento do grupo terrorista islâmico Laskar Jihad
na Indonésia

H-0968/01

Guido PODESTÀ Situação da mulher na Nigéria - o caso da Sra. Safia Husaini
Tungar Tudu

H-0969/01

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Proibição de criação e funcionamento de partidos cuja
designação contenha a palavra "comunista" na Turquia

H-0971/01

Richard HOWITT Apoio do Conselho Europeu a uma Convenção das Nações
Unidas sobre a Deficiência

H-0001/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Comparências e actos parlamentares - Presidência espanhola H-0005/02

Mihail PAPAYANNAKIS Armas biológicas e toxínicas H-0010/02
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PERGUNTAS Á COMISSÃO

Antonios TRAKATELLIS Segurança nuclear: não cumprimento por parte da Bulgária da
parceria com a UE e dos acordos de desactivação dos
reactores de Kozloduy

H-0030/02

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. LIIKANEN

Brian CROWLEY Melhorar o ambiente empresarial em 2002 e criar uma
sociedade da informação inclusiva

H-0025/02

Concepció FERRER Melhoria do enquadramento regulamentar das PME H-0054/02

Malcolm HARBOUR Iniciativa eEurope 2002 H-0042/02

Sra. DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Recomendações da Comissão sobre a política de emprego na
Grécia

H-0951/01

Mihail PAPAYANNAKIS O emprego na Grécia H-0008/02

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Trabalho clandestino na Grécia H-0035/02

Armonia BORDES Transferência de direitos a subsídios de desemprego H-0015/02

Sr. PATTEN

María IZQUIERDO ROJO Reconstrução do Afeganistão e melhoria da situação infra-
humana das mulheres

H-0960/01

Gary TITLEY Reforma do Pacto de Estabilidade H-0965/01

Richard HOWITT Ajudas destinadas à Ásia e à América Latina H-0002/02

Olivier DUPUIS Tribunal Penal Internacional H-0007/02
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
FEVEREIRO 2002

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 37 13 21 9 2 0 1 de MIGUEL

Comissão 46 12 29 7 4 1 0 VERHEUGEN
LIIKANEN
DIAMANTOPOULOU
PATTEN

Total 83 25 50 16 6 1 1
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

14/2001 312.635 MONTFORT, BREYER, VARAUT,
HERMANGE e HOWITT

A não-discriminação em relação ao estado de saúde
das pessoas com deficiência

28.11.2001 28.02.2002 73

01/2002 314.008 ANDRIA, FIORI, TANNOCK,
FRASSONI e GHILARDOTTI

Comércio de peles de cães e gatos 16.01.2002 16.04.2002 35

                                                     
1 Situação em  08.02.2002
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COMISSÕES



COMISSÕES40

Boletim 11.03.2002 - PT - PE 313.428

DESIGNAÇÃO DE RELATORES                  (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PSE

Tempus III: ensino superior, terceira fase
do programa de cooperação
transeuropeia, Mediterrâneo (alt. Dec.
1999/311/CEE

AFET (P) 25.02.02 C5-0096/02

AUROI
(VERTS/ALE)

Energia: utilização dos biocombustíveis
nos transportes rodoviários

AGRI (P) 19.02.02 C5-0684/01

PARISH
(PPE-DE)

produtos fitofarmacêuticos: colocação no
mercado, avaliação das substâncias
activas (Directiva 91/414/CEE)

AGRI (P) 19.02.02 C5-0011/02

SOUCHET
(NI)

Imposto especial de consumo: taxa
reduzida sobre os biocombustíveis e
óleos minerais que contêm
biocombustíveis

AGRI (P) 19.02.02 C5-0030/02

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Estatísticas agrícolas: aperfeiçoamento,
prolongamento do instrumento até 2007
(alt. Dec. 96/411/CE)

AGRI (F) 26.02.02 C5-0064/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acordo de pesca CE/Guiné: protocolo
para o período de 1 de Janeiro de 2002 a
31 de Dezembro de 2002

BUDG (P) 26.02.02 C5-0090/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acordo de Pecsa CE-Seicheles: protocolo
de 18 de Janeiro de 2002 a 17 de Janeiro
de 2005

BUDG (P) 26.02.02 C5-0093/02

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Ucrânia: assistência macrofinanceira
suplementar da Comunidade

BUDG (P) 26.02.02 C5-0044/02

Grupo
PSE

Sistemas de tributação no mercado
interno: programa FISCALIS 2007

BUDG (P) 26.02.02 C5-0027/02

Grupo
PPE-DE

Transporte de mercadorias: melhorar o
desempenho ambiental do frete,
programa Marco Polo

BUDG (P) 26.02.02 C5-0054/02

MULDER
(ELDR)

Medicamentos de uso humano e
veterinário: autorização e fiscalização;
Agência Europeia de

CONT (P) 21.02.02 C5-0591/01

MULDER
(ELDR)

Medicamentos para uso humano: código
comunitário (alt. Dir.2001/83/CE)

CONT (P) 21.02.02 C5-0592/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

MULDER
(ELDR)

Medicamentos veterinários: código
comunitário (alt.Dir. 2001/82/CE)

CONT (P) 21.02.02 C5-0593/01

SCARBONCHI
(PSE)

Pedido de adesão da Turquia CONT (P) 21.02.02 C5-0036/00

SCARBONCHI
(PSE)

Alargamento da União Europeia CONT (P) 21.02.02 C5-0024/02

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Tempus III: ensino superior, terceira fase
do programa de cooperação
transeuropeia, Mediterrâneo (alt. Dec.
1999/311/CEE

CULT (F) 20.02.02 C5-0096/02

GARCÍA-
MARGALLO Y
MARFIL
(PPE)

Sistemas de tributação no mercado
interno: programa FISCALIS 2007

ECON (F) 19.02.02 C5-0027/02

KRONBERGER
(NI)

Imposto especial de consumo: taxa
reduzida sobre os biocombustíveis e
óleos minerais que contêm
biocombustíveis

ENVI (P) 19.02.02 C5-0030/02

WHITEHEAD
(PSE)

Indemnização dos passageiros dos
transportes aéreos

ENVI (P) 19.02.02 C5-0700/01

BLOKLAND
(EDD)

Produtos químicos perigosos:
exportações e importações, disposições
da Convenção de Roterdão

ENVI (F) 19.02.02

BLOKLAND
(EDD)

Produtos químicos e pesticidas perigosos,
comércio internacional: Convenção de
Roterdão 1998, parecer favorável

ENVI (F) 19.02.02 C5-0095/02

JACKSON
(PPE-DE)

Poluição atmosférica transfronteiras a
longa distância: acidificação,
eutrofização, ozono

ENVI (F) 19.02.02 C5-0094/02

Grupo
PPE-DE

Saúde pública: medicamentos
tradicionais à base de plantas (alter.
Directiva 2001/83/CE)

ENVI (F) 19.02.02 C5-0026/02

Grupo
VERTS/ALE

Substâncias perigosas: cancerígenas,
mutagénicas, tóxicas para a reprodução,
c/m/r (25ª alt. da Directiva 76/769/CEE)

ENVI (F) 20.02.02 C5-0063/02

Grupo
PSE

Asilo: concessão do estatuto de
refugiado, normas mínimas

FEMM (P) 26.02.02 C5-0573/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

CORBEY
(PSE)

Substâncias perigosas: acidentes graves,
controlo dos perigos (alt. Directiva
96/82/CE, Seveso II)

ITRE (P) 19.02.02 C5-0668/01

GLANTE
(PSE)

Alargamento da União Europeia ITRE (P) 19.02.02 C5-0024/02

RÜBIG
(PPE)

Orçamento 2003: outras secções -
Orientações

ITRE (P) 24.02.02

ALYSSANDRAKIS
(GUE/NGL)

IDT, 6º programa-quadro 2002-2006:
energia nuclear, programa Euratom

ITRE (F) 19.02.02 C5-0333/01

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

IDT, 6º programa-quadro 2002-2006:
acções directas pelo Centro Comum de
Investigação (CCI), programa CE

ITRE (F) 19.02.02 C5-0332/01

QUISTHOUDT-
ROWOHL
(PPE-DE)

IDT, programa-quadro Euratom 2002-
2006: participação das empresas, centros
de investigação e universidades

ITRE (F) 19.02.02

W.G. van
VELZEN
(PPE-DE)

IDT, 6º programa-quadro 2002-2006:
reforço do espaço europeu de
investigação, programa CE

ITRE (F) 19.02.02 C5-0330/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Ucrânia: assistência macrofinanceira
suplementar da Comunidade

ITRE (F) 19.02.02 C5-0044/02

ZORBA
(PSE)

IDT, 6º programa-quadro 2002-2006:
estruturar o espaço europeu de
investigação, programa CE

ITRE (F) 19.02.02 C5-0331/01

Grupo
PPE-DE

IDT, 6º programa-quadro 2002-2006:
acções directas pelo Centro Comum de
Investigação (CCI), programa Euratom

ITRE (F) 19.02.02 C5-0334/01

WUERMELING
(PPE-DE)

Alargamento da União Europeia JURI (P) 19.02.02 C5-0024/02

KOUKIADIS
(PSE)

imigração clandestina JURI (P) 26.02.02 C5-0085/02

WALLIS
(ELDR)

Comissão: competências de execução,
adaptação das disposições relativas aos
comités (art. 251º do TUE)

JURI (P) 26.02.02 C5-0004/02
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

WALLIS
(ELDR)

Comissão: competências de execução,
adaptação das disposições relativas aos
comités (parecer favorável)

JURI (P) 26.02.02

WALLIS
(ELDR)

Comissão: competências de execução,
adaptação das disposições relativas aos
comités (maioria qualificada)

JURI (P) 26.02.02 C5-0091/02

WALLIS
(ELDR)

Comissão: competências de execução,
adaptação das disposições relativas aos
comités (unanimidade)

JURI (P) 26.02.02 C5-0092/02

WALLIS
(ELDR)

Espaço de liberdade, segurança e justiça:
processos civis, assistência judiciária

JURI (P) 26.02.02 C5-0049/02

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Protecção dos adquirentes de um direito
de utilização a tempo parcial de bens
imóveis (Dir. 94/47/CEE)

JURI (F) 18.02.02

FOURTOU
(PPE-DE)

Alfândega na Comunidade: programa de
acção "Alfândega 2007"

JURI (F) 19.02.02 C5-0031/02

GARGANI
(PPE-DE)

Tribunal de Justiça: modificação do
artigo 20º do Protocolo relativo ao
Estatuto to TJCE

JURI (F) 26.02.02 C5-0050/02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Direitos humanos e democratização:
papel da União nos países terceiros.

LIBE (P) 20.02.02 C5-0653/01

OOSTLANDER
(PPE-DE)

A União Europeia e Kaliningrado LIBE (P) 20.02.02 C5-0099/01

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Rede de pontos de contacto das
autoridades nacionais competentes em
matéria de segurança privada. Iniciativa
espanhola

LIBE (F) 20.02.02 C5-0052/02

DEPREZ
(PPE-DE)

Europol: adaptação dos vencimentos-base
e dos subsídios do pessoal. Iniciativa
belga

LIBE (F) 20.02.02 C5-0682/01

DEPREZ
(PPE-DE)

Serviço Europeu de Polícia, Convenção
Europol: Interpretação do Tribunal de
Justiça. Iniciativa belga e espanhola

LIBE (F) 20.02.02 C5-0053/02

SOUSA PINTO
(PSE)

Instituto Europeu de Estudos de Polícia.
Iniciativa espanhola

LIBE (F) 20.02.02 C5-0055/02
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Luta contra o ruído: emissões sonoras das
aeronaves civis subsónicas, cálculo das
taxas sobre o ruído

RETT (P) 21.02.02 C5-0001/02

POHJAMO
(ELDR)

Alargamento da União Europeia RETT (P) 21.02.02 C5-0024/02

BRADBOURN
(PPE-DE)

Transporte de mercadorias: melhorar o
desempenho ambiental do frete,
programa Marco Polo

RETT (F) 21.02.02 C5-0054/02

JARZEMBOWSKI
(PPE-DE)

Transportes ferroviários:
desenvolvimento dos caminhos-de-ferro
comunitários (alter. Directiva
91/440/CEE)

RETT (F) 21.02.02 C5-0038/02

MARQUES
(PPE-DE)

Ilhas Canárias: regime do imposto AIEM
aplicável às importações e às entregas de
bens

RETT (F) 21.02.02 C5-0691/01

Grupo
ELDR

Segurança dos caminhos-de-ferro: alter.
Directiva 95/18/CE

RETT (F) 21.02.02 C5-0039/02

Grupo
GUE/NGL

Transporte ferroviário transeuropeu:
interoperabilidade do sistema (alter.
Directiva 96/48/CE, Directiva
2001/16/CE)

RETT (F) 21.02.02 C5-0045/02

Grupo
PSE

Espaço ferroviário europeu: Agência
Ferroviária Europeia para a segurança e a
interoperabilidade

RETT (F) 21.02.02 C5-0046/02
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Documento de trabalho dos serviços da Comissão: Relatório sobre os
progressos do programa GALILEO

ITRE
RETT

SEC (01) 1960
final

N.º 2 do artigo 299º: implementação da estratégia de
desenvolvimento sustentável para as regiões ultraperiféricas (RUP)

AGRI
ECON
ITRE
JURI
PECH
RETT

SEC (01) 2004
final

Comunicação da Comissão no que respeita à imunidade à fraude da
legislação e da gestão dos contratos

BUDG
JURI

CONT

SEC (01) 2029
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Gestão dos programas comunitários por redes de agências nacionais

BUDG
JURI

CONT

COM (01) 648
final

 decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros a assinarem
no interesse da Comunidade Europeia a Convenção relativa à
competência, à lei aplicável, ao reconhecimento, à execução e à
cooperação em matéria de poder paternal e de medidas de protecção
de menores (Convenção de Haia de 1996)

FEMM
JURI
LIBE

COM (01) 680
final

Livro Verde: sobre a protecção penal dos interesses financeiros
comunitários e a criação de um Procurador Europeu

AFCO
JURI
LIBE
TOUT
PETI

CONT

COM (01) 715
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho: O
desenvolvimento do Sistema de Informação de Schengen II

BUDG
LIBE

COM (01) 720
final

Libro verde relativo à revisão do Regulamento (CEE) n.º 4064/89 do
Conselho

JURI
ECON

COM (01) 745
final

Relatório da Comissão: Acções de Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico da União Europeia - Relatório anual de 2001

ITRE COM (01) 756
final

Comunicação da Comissão: retirada de propostas da Comissão que já
não podem ser consideradas actuais

TOUT
JURI

COM (01) 763
final
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Assunto Competência Doc.

Relatorio da Comissão relativo à aplicação em 1997-1998 do
Regulamento (CEE) n.º 3820/85 relativo à harmonização de
determinadas disposições em matéria social no domínio dos
transportes rodoviários (20.º relatório da Comissão sobre a aplicação
das disposições em matéria social no domínio dos transportes
rodoviários)

EMPL
RETT

COM (01) 767
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Tecnologias da Informação e da Comunicação no sector do
Desenvolvimento - O papel das TIC na Política de Desenvolvimento
da CE

ITRE
DEVE

COM (01) 770
final

Comunicação da Comissão: Cooperação UE-Rússia no domínio no
ambiente

AFET
BUDG
ITRE
ENVI

COM (01) 772
final

Comunicação da Comissão: As características visuais das moedas em
euros

ENVI
ECON

COM (01) 776
final

Relatório da Comissão: sobre o trabalho dos comités durante o ano
2000

JURI
TOUT
AFCO

COM (01) 783
final

Relatório de avaliação da Comissão respeitante ao regulamento de
isenção por categoria n.º 240/96 relativo à transferência de
tecnologia - acordos de transferência de tecnologia abrangidos pelo
artigo 81º

ECON
ITRE
JURI

COM (01) 786
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu -
Evolução da política do pessoal de investigação no âmbito da
reforma dos recursos humanos da Comissão

ITRE
JURI

COM (01) 792
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu -
Adaptação do limite máximo dos recursos próprios e do limite
máximo relativo às dotações para autorizações na sequência da
entrada em vigor da decisão 2000/597/CE, Euratom

CONT
BUDG

COM (01) 801
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu -
Relatório annual do programa Meda 2000

AFET
CONT
ITRE

COM (01) 806
final

Comissão das Comunidades Europeias: European Training
Foundation: Relatório anual 2000

EMPL COM (01) 810
final
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Propostas alteradas
(Artigo 250º, Nº 2 do Tratado CE)

Assunto Competência Doc.

Proposta alterada de regulamento (CE, CECA, Euratom) do
Conselho que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao
orçamento geral das Comunidades Europeias

AFET
AGRI
CONT
ITRE
TOUT
LIBE
DEVE
BUDG

COM (01) 691
final
CNS 010318

Proposta alterada de regulamento (CE) do Conselho relativo às
estatísticas da gestão de resíduos (apresentada pela Comissão em
conformidade com o disposto no 2 do artigo 250 do Tratado CE)

BUDG
ECON
ITRE
ENVI

COM (01) 737
final
COD 990010

Proposta alterada de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera as Directivas 90/425/CEE e 92/118/CEE do Conselho no
que respeita às regras sanitárias relativas aos subprodutos animais
(apresentada pela Comissão em conformidade com o disposto no nº 2
do artigo 250 do Tratado CE)

AGRI
ENVI

COM (01) 747
final
COD 000230

Proposta alterada de Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece as regras sanitárias relativas aos
subprodutos animais não destinados ao consumo humano
(apresentada pela Comissão em conformidade com o disposto no nº 2
do artigo 250 do Tratado CE)

AGRI
ENVI

COM (01) 748
final
COD 000259

Proposta alterada de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa às formalidades de declaração exigidas dos navios à chegada
e/ou à partida de portos dos Estados-Membros da Comunidade

EMPL
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 753
final
COD 010026
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Assunto Competência Doc.

Proposta alterada de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
que prevê a participação do público na elaboração de certos planos e
programas relativos ao ambiente e que altera as Directivas do
Conselho 85/337/CEE e 96/61/CE (apresentada pela Comissão em
conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 250 do Tratado CE)

LIBE
PETI
ENVI

COM (01) 779
final
COD 000331

Proposta alterada de regulamento do Conselho que define o estatuto
das agências de execução encarregadas de determinadas tarefas
relativas à gestão dos programas comunitários

BUDG
JURI

CONT

COM (01) 808
final
CNS 000337

Proposta alterada de decisão do Conselho relativa às regras de
participação de empresas, centros de investigação e universidades na
execução do programa-quadro 2002-2006 da Comunidade Europeia
da Energia Atómica (Euratom) (apresentada pela Comissão em
conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 250º do Tratado CE)

BUDG
CONT
JURI
ITRE

COM (01) 823
final
CNS 010327
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

2/2002
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

dos países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia,
dos países associados Chipre, Malta e Turquia e dos países da EFTA

membros do Espaço Económico Europeu, sobre o combate ao terrorismo
Bruxelas, 17 de Janeiro de 2002

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, os países associados Chipre, Malta e
Turquia, assim como os países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu, declaram partilhar dos
objectivos da Posição Comum 2001/930/PESC do Conselho de 27 de Dezembro de 2001 sobre o combate ao
terrorismo, e asseguram que as respectivas políticas nacionais se irão pautar por essa Posição Comum.

A União Europeia toma nota deste compromisso, com o qual se congratula.

_______________

3/2002
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

dos países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia,
dos países associados Chipre e Malta e dos países da EFTA

membros do Espaço Económico Europeu,
relativa à aplicação de medidas específicas de combate ao terrorismo

Bruxelas, 17 de Janeiro de 2002

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, os países associados Chipre e Malta,
assim como os países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu, declaram partilhar dos objectivos
da Posição Comum 2001/931/PESC do Conselho de 27 de Dezembro de 2001 relativa à aplicação de
medidas específicas de combate ao terrorismo, e asseguram que as respectivas políticas nacionais se irão
pautar por essa Posição Comum.

A União Europeia toma nota deste compromisso, com o qual se congratula.

_______________
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5/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
relativa aos últimos acontecimentos na Colômbia

Bruxelas, 17 de Janeiro de 2002

A UE saúda os esforços desenvolvidos pelo Presidente Pastrana no sentido de relançar o processo de diálogo
no respeito do Acordo de San Francisco de la Sombra, o qual consigna a necessidade de um cessar-fogo e da
interrupção das hostilidades, e condena os raptos, os ataques contra a população civil, as extorsões e a
destruição das infra-estruturas nacionais.

A UE deseja igualmente manifestar o seu apreço em relação aos trabalhos efectuados pelas Nações Unidas e
pelo Grupo dos Países Mediadores, em especial pelos quatro membros da União Europeia, que tornaram
possível o restabelecimento da confiança necessária para tentar encontrar uma solução negociada do conflito.
A comunidade internacional desempenhou um papel muito construtivo e útil durante as negociações, e a UE
apoiará a sua presença nas futuras negociações.

A UE espera que as negociações em curso permitam conduzir a factos concretos que demonstrem a vontade
das FARC-EP de se empenharem seriamente no processo, em conformidade com os compromissos
assumidos com o Governo. A UE reitera a sua vontade de manter o seu apoio à democracia na Colômbia e
aos esforços do Presidente Pastrana para atingir a paz como uma política de Estado, no âmbito das
instituições democráticas, do Estado de direito e do respeito dos Direitos do Homem.

Por último, a UE condena firmemente, mais uma vez, a prática dos raptos, das extorsões e dos crimes, que
representam uma violação flagrante dos Direitos do Homem e do direito internacional humanitário, e
sublinha, para esse efeito, que é necessário que as FARC iniciem uma nova etapa, tendo em conta a vontade
e a firmeza do conjunto da sociedade colombiana e da comunidade internacional.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu.

_______________

6/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Acordo entre o Governo da
Colômbia e as FARC-EP

Bruxelas, 24 de Janeiro de 2002

A União Europeia manifesta a sua satisfação perante a assinatura, em 20 de Janeiro de 2002, do Acordo que
estabelece um calendário consensual para o futuro processo de paz entre o Governo da Colômbia e as FARC-
-EP. Este acordo inaugura uma nova fase e define os elementos prioritários necessários para fazer avançar o
processo mediante a implementação de actos concretos de paz, com prazos bem definidos e susceptíveis de
verificação.
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A União Europeia salienta a importância do prazo agora fixado (7 de Abril de 2002) para o cessar-fogo e o
fim das hostilidades, e considera da máxima prioridade a libertação de todos os reféns detidos pelas FARC-
-EP. A União espera que se assista de imediato a um apaziguamento do conflito e à cessação das violações
dos direitos humanos e dos ataques contra a população civil,  o que criará uma atmosfera de confiança
susceptível de impulsionar as negociações e promover o cumprimento dos compromissos já assumidos pelo
Governo da Colômbia e pelas FARC-EP.

A União saúda o contributo do Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas e do Grupo de
Facilitadores para a conclusão do acordo. A União irá continuar a apoiar os esforços da comunidade
internacional para promover a paz na Colômbia.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos Estados da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu.

_______________

7/2002

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

Bruxelas, 24 de Janeiro de 2002

1. � No seu comunicado de Fevereiro de 2001 sobre o Haiti, a União Europeia exprimia o seu
pesar por não ter sido possível encontrar uma solução política satisfatório nas eleições de 21 de Maio
de 2000 e comunicava a sua decisão de suspender parcialmente a respectiva ajuda financeira através das
"medidas apropriadas" previstas no n.º 2, alínea c), do artigo 96.º do Acordo de Cotonu.

2. � Hoje, decorridos mais de um ano e meio de crise política e de diversas tentativas de
conciliação e mediação, a União considera que, infelizmente, não foram ainda restabelecidos os princípios
democráticos no Haiti.

3. � O Conselho da União Europeia decidiu, por conseguinte, rever do seguinte modo as medidas
aprovadas a 20 de Janeiro de 2001 como "medidas apropriadas" de acordo com o n.º 2, alínea c), do
artigo 96.º do Acordo de Cotonu:

� As medidas apropriadas tomadas pelo Conselho da UE em 29 de Janeiro de 2001 serão mantidas até
que seja assinado um acordo de base entre os dois protagonistas da crise política ou, na falta de tal acordo,
até 31 de Dezembro de 2002.

� Logo que seja assinado um acordo entre os dois protagonistas, todos os instrumentos de cooperação
afectados pelas medidas decididas em 29 de Janeiro de 2001 serão gradualmente
retomados, com base em indicadores de recuperação de crise, de acordo com as etapas definidas no quadro
que consta do anexo.  Tais indicadores poderão ser adaptados, se necessário, em função da evolução do
contexto quer político quer dos direitos humanos. Estas medidas expiram a 31 de Dezembro de 2002.
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4. � A União Europeia atribui grande importância ao acordo de parceria ACP-UE. Os princípios
democráticos e de Estado de direito sobre os quais assenta a parceria ACP-UE constituem elementos
essenciais do acordo e representam assim a pedra angular das relações entre a UE e o Haiti.

5. � A União não deseja penalizar o povo haitiano e dará continuidade aos programas de
cooperação não afectados pelas referidas medidas. A União espera que as autoridades haitianas e todas as
partes interessadas envidem todos os esforços para que se concretizem estas etapas de recuperação de crise,
tornando assim possível uma retoma progressiva de todos os instrumentos de cooperação.

6. � A União acompanhará por isso de perto os esforços desenvolvidos para alcançar um acordo
satisfatório entre os dois protagonistas no sentido de iniciar um processo de democratização no Haiti. A este
propósito, a União espera que a mediação da OEA possa conduzir rapidamente a um consenso geralmente
aceite. Neste contexto, a União manifesta-se disposta a rever a sua decisão, em caso de evolução positiva,
mas reserva-se o direito de tomar medidas suplementares se não se verificar qualquer melhoria.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pela Islândia e pelo Liechtenstein,
países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

Anexo

Indicadores de aplicação do Acordo Medidas apropriadas

1

Constituição do Conselho Eleitoral Provisório, segundo
o Acordo de base

Utilização dos fundos disponíveis
da 1.ª parcela do 8.º FED, em programas de
luta contra a pobreza e apoio à democracia
em parceria com o Estado

2

Criação da Comissão de Garantia Eleitoral prevista no
Acordo de base, a nível central e descentralizado com os
poderes previstos.

Desembolso da 2.ª parcela do 8.º FED para
programas de apoio ao processo eleitoral,
de infra-estruturas rodoviárias, de luta
contra a pobreza e de apoio à democracia.

3

Realização de eleições legislativas considerada
satisfatória pelas missões de observação internacionais
oficiais e reflectida na criação de instituições
democráticas

Notificação da dotação do 9.º FED e
assinatura do PIN correspondente e
execução imediata dos projectos e
programas relativos ao sector da educação
e aos sectores não prioritários" (40 % do
PIN)

4

Realização de eleições locais e territoriais considerada
satisfatória pelas missões de observação internacionais
oficiais e reflectida na criação de instituições
democráticas

Disponibilização dos 60 % do PIN do 9.º
FED afectados às infra-estruturas de
transportes bem como da dotação B, para
eventual apoio ao ajustamento estrutural.

_______________
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8/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o ensaio de mísseis balísticos efectuado pela Índia

Bruxelas, 28 de Janeiro de 2002

Atendendo ao exacerbar das tensões a que actualmente se assiste na região, a UE considera que o ensaio de
mísseis balísticos hoje efectuado pela Índia corre o risco de transmitir uma mensagem negativa à região e à
comunidade internacional, num momento em que seria da máxima importância usar de contenção.

A União Europeia já anteriormente manifestou a sua preocupação com a tensão reinante e a sua confiança na
capacidade da Índia e do Paquistão para solucionar pacificamente a situação.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos Estados da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelo Liechtenstein e Noruega, países da
EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________

9/2002

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

Bruxelas, 1 de Fevereiro de 2002

A União Europeia congratula-se com a resolução sobre a Somália, aprovada em devido tempo pela 9.ª
Cimeira da IGAD, que teve lugar em Cartum em 11 de Janeiro de 2002, bem como com as recomendações
nela contidas.

A UE congratula-se em especial com a recomendação da IGAD em que se apela ao Governo nacional de
transição e a todas as restantes partes para que se comprometam no combate ao terrorismo sob todas as suas
formas, bem como os apelos da IGAD à cooperação entre os três Estados da linha da frente (Quénia, Etiópia
e Jibuti), o que permite nutrir a esperança de que seja dado um novo impulso ao processo de paz e
reconciliação.

A UE congratula-se também com a decisão de realizar uma conferência de reconciliação em Nairobi, dentro
de dois meses, e faz votos para que esta seja coroada de êxito.

Convicta de que o futuro da Somália depende em primeiro lugar dos próprios somalis, a UE apela a todas as
partes para que ponham de lado as suas diferenças e participem no diálogo sob a égide da IGAD, sem
condições prévias e com o firme propósito de alargar e completar o processo de reconciliação nacional.

A UE salienta a sua disponibilidade para analisar os modos e os meios de apoiar os esforços da IGAD no
sentido de ajudar os somalis a conseguir a paz e a reconciliação nacional e a pôr fim a uma situação
causadora de grandes dificuldades e sofrimentos para a população civil.
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A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu.

_______________

10/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, dos países da Europa Central e Oriental
associados à União Europeia, de Chipre e Malta, países também associados, e dos países da EFTA que

são membros do Espaço Económico Europeu, sobre a adopção de uma Posição Comum sobre o
Tribunal Penal Internacional
Bruxelas, 29 de Janeiro de 2002

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre e Malta, países também
associados, e os países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu, declaram que
subscrevem os objectivos da Posição Comum 2001/443/PESC, definida pelo Conselho da União Europeia,
em 11 de Junho de 2001, com base no artigo 15.º do Tratado da União Europeia, sobre o Tribunal Penal
Internacional. Mais declaram que assegurarão a conformidade das suas políticas nacionais com a referida
posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________

11/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação da comunicação social na Rússia

Bruxelas, 29 de Janeiro de 2002

A União Europeia está seriamente preocupada com os últimos acontecimentos no sector da comunicação
social russa, que podem ser interpretados como um incentivo a tomar medidas para coarctar a liberdade de
imprensa, e acompanha atentamente a situação.

A UE respeita as decisões das instituições judiciais da Federação Russa.

No entanto, a UE não pode deixar de registar com preocupação o veredicto proferido pelo Tribunal Superior
de Arbitragem que confirma a liquidação do MNVK, sociedade de difusão mãe da TV6.

Remetendo para a sua declaração sobre o mesmo assunto de 7 de Dezembro de 2001, a UE lamenta que o
encerramento da TV6, a última televisão privada de alcance nacional, se traduza num empobrecimento
considerável do panorama audiovisual russo.



INFORMAÇÕES GERAIS58

Boletim 11.03.2002 - PT - PE 313.428

A UE sublinha a importância de todos os meios de comunicação, sejam eles públicos ou privados, serem
tratados de igual maneira.

O pluralismo e a independência dos órgãos de informação constituem um elemento fundamental dos valores
democráticos em que assenta a parceria estratégica entre a UE e a Rússia, pelo que a UE espera que as
autoridades russas tomem medidas no sentido de preservar e reforçar o pluralismo dos meios de
comunicação na Rússia.

_______________

12/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o acordo de cessar-fogo dos Montes Nuba

Bruxelas, 1 de Fevereiro de 2002

A União Europeia congratula-se com o acordo de cessar-fogo assinado em 19 de Janeiro de 2002 nos Montes
Nuba pelo Governo do Sudão e pelo Movimento de Libertação dos Povos do Sudão/Nuba, com a mediação
conjunta da Suíça e dos Estados Unidos da América.

A União Europeia considera o acordo de cessar-fogo um importante passo na via de uma solução global para
a guerra civil no Sudão.

A UE regista, além disso, que o cessar-fogo se enquadra num conjunto mais vasto de esforços para melhorar
a situação humanitária em todo o Sudão e, em particular, nos Montes Nuba.

A União Europeia insta ambas as partes signatárias a implementarem todas as disposições do acordo,
nomeadamente o artigo VII, que institui uma unidade de observadores internacionais, e apela a que noutras
zonas do Sudão, também profundamente afectadas pela guerra civil, se continue a avançar no mesmo
sentido.

A União Europeia acompanha de muito perto a situação nos Montes Nuba e está pronta a estudar medidas
que poderá vir a tomar como forma de apoio aos esforços concretos para pôr termo à guerra civil no Sudão.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu.

_______________
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14/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o acidente de Lagos (Nigéria)

Bruxelas, 4 de Fevereiro de 2002

No domingo, 27 de Janeiro, uma série de fortes explosões verificadas numa base militar situada em Ikeja,
Lagos causou a morte de centenas de nigerianos anónimos, muitos deles mulheres e crianças, para além de
avultados estragos em estabelecimentos comerciais e casas.

Em resposta ao Governo do Estado de Lagos, os Estados-Membros da UE estão em consultas urgentes sobre
uma eventual ajuda de emergência e humanitária para ajudar a enfrentar esta difícil situação.

Nesta hora de luto, a União Europeia expressa a mais sincera solidariedade para com o Governo da
República Federal da Nigéria, o Governo do Estado de Lagos e as vítimas desta terrível catástrofe e
apresenta as suas condolências às famílias das vítimas.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu.

_______________

15/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Togo
Bruxelas, 7 de Fevereiro de 2002

A União Europeia está muito preocupada com a situação política no Togo, e considera que a recusa da
Assembleia Nacional de renovar os mandatos dos membros da Comissão Eleitoral Nacional Independente
(CENI) e a decisão, tomada pelo Conselho de Ministros em 1 de Fevereiro, de proceder a uma revisão do
Código Eleitoral, põem em perigo o processo eleitoral em curso, bem como o próprio Acordo-Quadro de
Lomé.

A evolução dos acontecimentos leva a União Europeia a considerar momentaneamente suspensos os seus
compromissos de apoio ao processo eleitoral.

A União Europeia recorda a importância que atribui ao Acordo-Quadro de Lomé e aos seus princípios de
base. A UE pede assim a recondução da CENI e a prossecução dos preparativos para a realização de eleições
legislativas antecipadas democráticas, em concertação entre os apoiantes do Presidente e a oposição
signatária do referido Acordo-Quadro de Lomé.

A União Europeia exorta todos os signatários do Acordo-Quadro de Lomé a procederem, paralelamente ao
reatamento do processo eleitoral, à implementação dos acordos celebrados pelo Comité Paritário de
Acompanhamento (CPA) em Julho de 2001.
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A União Europeia pede também que o Procurador da República desista do recurso interposto contra o
advogado Yawovi Agboyibo, o que permitiria a libertação imediata deste último.

A União Europeia reafirma que, neste contexto, só a conclusão, em condições satisfatórias, do processo
eleitoral encetado permitirá o restabelecimento de relações normais e plenas entre a União e o Togo.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos Estados da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu.

17/2002

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre a decisão do Secretariado das Nações
Unidas de se retirar das negociações com o Governo do Camboja a respeito da criação de um Tribunal

para os Cmeres Vermelhos
Bruxelas, 20 de Fevereiro de 2002

A UE toma nota da decisão de 8 de Fevereiro das Nações Unidas de se retirar das negociações com o
Camboja sobre a criação de um Tribunal para os Cmeres Vermelhos.

A União Europeia apoia desde o início a criação deste tribunal, para levar a julgamento os indivíduos com
mais responsabilidades pelos graves crimes cometidos na época do Campuchea Democrático.

A UE continua profundamente empenhada na criação do tribunal em condições que garantam a sua inteira
independência, imparcialidade e objectividade e em que o julgamento decorra segundo os preceitos
internacionais de justiça, equidade e boa forma processual. Assinala pois as declarações subsequentes das
autoridades cambojanas, que indicavam a sua prontidão para retomar as conversações com o Secretariado
das Nações Unidas. Embora reconheça a dificuldade da sua tarefa, a UE exorta o Secretariado das Nações
Unidas a estar inteiramente receptivo ao recomeço, num futuro próximo, das negociações de criação de um
tribunal reconhecido internacionalmente.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu.

_______________
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18/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o diálogo intracongolês e a reunião em Sun City

Bruxelas, 22 de Fevereiro de 2002

A ameaça feita por determinadas partes no diálogo intracongolês de não participarem nas conversações de
Sun City constitui para a União Europeia motivo de extrema  preocupação.

Formulada nas vésperas do diálogo intracongolês, tal ameaça vem colocá�lo em grave risco, abalando os
compromissos, assumidos pelas partes, de estabelecerem na RDC um novo quadro político e de aí
instaurarem a paz e a  democracia a longo prazo. Compete às partes trabalhar em prol de todos os
congoleses, para que vivam numa sociedade pacífica, estável e democrática.

Assim sendo, a União Europeia apela a todas as partes envolvidas no diálogo para que honrem essas
obrigações. Nesse sentido, as partes não podem fugir à responsabilidade de participar na reunião de Sun City
e de lidar com as suas diferenças de uma forma que reflicta tal responsabilidade. O facto de não se terem
registado progressos nas conversações de Adis Abeba faz com que seja maior a pressão colocada sobre todas
as partes para que abordem o diálogo num espírito de tolerância, de compromisso e de profissionalismo.

A União Europeia e a comunidade internacional no seu todo depositam grandes esperanças no diálogo de
Sun City.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu.

_______________

19/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a ruptura do Processo de Paz na Colômbia

Bruxelas, 22 de Fevereiro de 2002

A União Europeia compreende e respeita plenamente a decisão que o Presidente da Colômbia se viu
obrigado a tomar em 20 de Fevereiro de 2002 e que põe fim ao processo � iniciado em 1998 � de diálogo, de
negociação e de assinatura de acordos com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia � Exército
Popular (FARC-EP), bem como à Zona de Distensão. Ao longo destes anos, o Presidente Andrés Pastrana
deu mostras de uma determinação infatigável para alcançar a paz na Colômbia, o que, infelizmente, não foi o
caso por parte das FARC-EP.

A União Europeia exprime a sua mais veemente condenação face ao último ataque contra a população civil
atribuído às FARC-EP. A gravidade do desvio de um avião e do rapto de alguns dos seus passageiros
demonstra que as FARC-EP não têm em conta os apelos reiterados pelo conjunto da sociedade colombiana e
da comunidade internacional para apaziguar o conflito.
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A União Europeia lamenta profundamente que, desde a assinatura, em 20 de Janeiro de 2002, do acordo com
o Governo colombiano sobre um calendário de consenso para o futuro do Processo de Paz, as FARC-EP
tenham dado provas da sua falta de vontade de avançar seriamente no Processo, faltando aos compromissos
assinados com o Governo. As graves provocações das FARC-EP levaram à ruptura de um processo de
negociação no qual o povo da Colômbia depositara as suas
esperanças de paz. A União Europeia deplora profundamente estas provocações, que vêm acrescentar-se aos
actos de violência que os paramilitares continuam a perpetrar.

A União Europeia reiterou em várias ocasiões a sua recusa e a sua condenação das práticas de rapto, extorsão
e outros crimes praticados pelos grupos armados  na Colômbia. Nas graves circunstâncias actuais, a UE
renova o seu apelo premente para que seja respeitado o direito internacional humanitário e protegidas as
populações civis, reservando-se o direito de alterar eventualmente a sua política face aos grupos armados.

Nestes momentos difíceis, a União Europeia gostaria de manifestar o seu apoio e a sua solidariedade com o
povo da Colômbia, com o Presidente Pastrana e com o seu Governo. A União está esperançada de que, com
base na firmeza do Estado de direito e do pleno respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais,
a democracia colombiana possa cumprir inteiramente as aspirações de paz e de prosperidade do seu povo.

A UE reafirma perante o povo da Colômbia o seu apoio a qualquer iniciativa destinada a estabelecer um
verdadeiro diálogo, na perspectiva de pôr cobro ao conflito que tem dilacerado este país.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu.

_______________

21/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os acontecimentos em Madagáscar

Bruxelas, 28 de Fevereiro de 2002

A União Europeia deplora a situação de facto consumado verificada em Madagáscar, à margem das normas
constitucionais e dos princípios consubstanciados no Acordo de Cotonu.

A União lamenta que os esforços desenvolvidos a nível nacional e sob a égide da OUA e da ONU no sentido
de manter o diálogo entre as partes não tenham podido conduzir a um desfecho positivo e apela ao
reatamento do diálogo para que se possa chegar a uma solução política nesse âmbito.

A União exorta todas as forças políticas, sociais e religiosas a darem provas de contenção e de
responsabilidade.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu.

_______________
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22/2002

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre o novo governo da Albânia
Bruxelas, 25 de Fevereiro de 2002

A União Europeia congratula�se com a tomada de posse de um novo governo na Albânia.

A União Europeia tem confiança em que o Governo do Primeiro�Ministro Majko optará por prosseguir a via
das reformas.

A União Europeia reitera a sua disponibilidade para, logo que possível, encetar negociações com vista a um
acordo de estabilização e associação, em conformidade com a declaração do Conselho (Assuntos Gerais) de
28 de Janeiro. Assim sendo, a União Europeia encoraja todas as forças políticas da Albânia a unir os seus
esforços com vista a acelerar a implementação das reformas essenciais para a negociação de um acordo de
estabilização e associação.

_______________

23/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o cessar-fogo no Sri Lanka
Bruxelas, 27 de Fevereiro de 2002

A União Europeia congratula-se vivamente com a assinatura do acordo formal de cessar-fogo entre o
Governo do Sri Lanka e os Tigres de Libertação do Tamil Eelam (TLTE), anunciado em 22 de Fevereiro
pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros norueguês.

Este importante acordo constitui um primeiro passo no sentido de pôr termo a um conflito armado que tem
martirizado o povo do Sri Lanka desde há 19 anos. A União Europeia acredita que o acordo de cessar-fogo
será seguido em breve por medidas de reconciliação nacional e, em especial, que permitam a reunião das
muitas famílias separadas pelo conflito e a melhoria das condições de segurança em todo o país, em
benefício da população civil.

A União Europeia exorta as partes a aproveitarem esta oportunidade histórica no interesse do povo do Sri
Lanka e a darem início, com determinação e boa fé, a um processo de diálogo construtivo conducente a uma
paz duradoura no país.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pela Islândia e o Liechtenstein, países da
EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________
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25/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Cimeira da União do Rio Man

Bruxelas, 26 de Fevereiro de 2002

A União Europeia congratula-se com o anunciado encontro entre os Chefes de Estado da Guiné, da Serra
Leoa e da Libéria, que terá lugar em Rabat, a convite de Sua Majestade o Rei Mohamed VI.

Esse encontro constitui um passo positivo para a acalmia da tensão que se faz sentir na sub-região. A União
Europeia considera encorajador que os três países do Rio Mano tenham decidido encetar um diálogo político
ao mais alto nível e exorta os três Chefes de Estado a que o conduzam de forma construtiva, com uma visão
de futuro, e aprovem a implementação das medidas de criação de confiança previamente acordadas no
âmbito da União do Rio Mano.

A União Europeia deseja garantir aos três Chefes de Estado o seu pleno apoio � nomeadamente por
intermédio do Representante Especial da Presidência junto da União do Rio Mano � na busca de uma via de
evolução pacífica para a região do Rio Mano.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos Estados da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre e Malta, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros do
Espaço Económico Europeu.

_______________

26/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre Angola
Bruxelas, 28 de Fevereiro de 2002

Tendo tomado conhecimento da recente morte de Jonas Malheiro Savimbi, dirigente da facção militar da
UNITA, a União Europeia reitera a urgência de que seja posto termo ao conflito interno que desde há muito
é causa de uma gravíssima situação humanitária em Angola.

A UE está firmemente convicta de que só será possível pôr fim ao conflito angolano mediante um verdadeiro
empenhamento de todas as partes na paz e na reconciliação nacional, com base no Protocolo de Lusaca.
Neste contexto, a UE apela à rápida cessação das hostilidades e insta todos os angolanos a procurarem uma
solução pacífica e duradoura para o conflito, por forma a promover o desenvolvimento democrático, social e
económico do país. A UE saúda o importante papel da sociedade civil na busca de uma paz duradoura em
Angola.

A UE regista o compromisso do Governo de Angola no sentido de aplicar integralmente o Protocolo de
Lusaca, congratulando-se com os sinais positivos dados por aquele governo até à data, e aguarda com
expectativa a rápida publicação do anunciado programa de pormenor que deverá pôr definitivamente termo a
todas as hostilidades em Angola.
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A UE acolheria igualmente com agrado a adopção imediata de acções concretas para aliviar a actual situação
humanitária em Angola, em particular nas zonas do país em que as acções militares não cessaram até este
momento.

A UE apoia e incentiva as Nações Unidas na promoção do processo de paz.

É desejo da UE que possam ser criadas as condições necessárias para que o Governo cumpra o seu
compromisso de realizar eleições gerais livres e justas que venham efectivamente reforçar o processo
democrático em Angola.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, bem como pelos países da EFTA que são
membros do Espaço Económico Europeu.

_______________

27/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os bombardeamentos de alvos civis no Sudão

Bruxelas, 28 de Fevereiro de 2002

A União Europeia manifesta a sua profunda preocupação pelo ataque do Governo do Sudão a um centro de
distribuição de alimentos das Nações Unidas no Sul do Sudão, em 20 de Fevereiro.

A UE exorta o Governo do Sudão a apresentar uma explicação circunstanciada e a honrar urgentemente os
seus acordos com as Nações Unidas em relação à operação humanitária no Sudão.

A UE manifesta também a sua preocupação pelo impacto que os últimos bombardeamentos aéreos podem ter
sobre as possibilidades de paz e apela às partes no conflito para que não prejudiquem o processo de paz.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre e Malta, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros do
Espaço Económico Europeu.

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

ASSEMBLEIA PLENÁRIA DE 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2002
SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

Os pareceres do CESE estão acessíveis na íntegra e nas 11 línguas oficiais no sítio Internet do Comité,
no seguinte endereço:

http://www.esc.eu.int (rubrica "Documentos")

A reunião plenária de 20 e 21 de Fevereiro de 2002 foi marcada pela participação de
Jean-Luc DEHAENE, Vice-Presidente da Convenção, e pelo debate sobre o seguimento de Laeken e o papel
do CESE.

1. ESTRATÉGIA DE LISBOA

•  Subcomité "Estratégia de desenvolvimento sustentável – Sinais para
Barcelona"

 Relator: M. CABRA DE LUNA (Interesses Diversos � ES)
 
- Referência: Aditamento a parecer de iniciativa � CES 193/2002
 
- Pontos principais:
 

 Na reunião plenária de 29 de Novembro de 2001, o Comité decidiu elaborar um aditamento a parecer
de iniciativa sobre a sustentabilidade. O Comité aborda a situação da "estratégia alargada de Lisboa":
recorde-se que esta estratégia estabeleceu como objectivo, para a próxima década, tornar a União
Europeia na economia do conhecimento mais dinâmica, competitiva e sustentável, beneficiando de
uma situação de pleno emprego e coesão económica e social reforçadas. Desde Lisboa (Março de
2000) e, em especial, desde Gotemburgo (Junho de 2001), a Comissão está incumbida de apresentar
um relatório de síntese sobre os progressos efectuados no sentido da concretização desse objectivo.
O relatório é analisado anualmente por ocasião do Conselho Europeu da Primavera � este ano em
Barcelona, em 15 de Março.

http://www.cese.europa.eu
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 O Comité analisou o documento da Comissão (COM(2002) 14 final) e efectuou a sua própria
avaliação da situação. Em resumo, nem o Comité, nem a Comissão consideram que se tenha feito o
suficiente, ambos apelando para que seja melhorado o exercício de tomada de decisão, assegurada
uma maior coerência e envidado um verdadeiro esforço no sentido de informar e envolver a
sociedade civil em todo este processo. O Conselho Europeu de Barcelona reveste-se de especial
importância neste contexto, uma vez que a UE deve não só ser coerente com as ambições que ela
própria assumiu, mas também dar um exemplo que contribua para influenciar as decisões mundiais a
serem tomadas na Conferência da ONU que decorrerá em Joanesburgo, no mês de Setembro.

 
- Contacto: Diarmid McLaughlin
 

(Tel.: 00 32 2 546 9350 – e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.ue.int)
 

•  Acessibilidade dos sítios Web
 Relator: M. CABRA DE LUNA (Interesses Diversos � ES)
 
- Referência: (COM(2001) 529 final) � CES 189/2002
 
- Pontos principais:
 

 A existência de sítios Web públicos não acessíveis é, de facto, uma discriminação contra as pessoas
com deficiência, às quais continua efectivamente vedado o acesso à informação aí contida. O Comité
recomenda que, em conexão com o próximo Ano Europeu das Pessoas com Deficiência, em 2003, se
inclua uma cláusula contra este tipo de discriminação na proposta de directiva específica sobre a
deficiência.
 
 O Comité considera que as medidas destinadas a permitir a acessibilidade dos sítios Web descritas
no documento da Comissão poderiam ter sido objecto de legislação vinculativa. Contudo, reconhece
a abordagem baseada num compromisso voluntário das administrações públicas nos vários níveis e
espera que os Estados-Membros promovam uma aplicação abrangente de todas as medidas
avançadas na comunicação.
 

 O Comité compromete-se a tornar o seu sítio Web acessível e fácil de utilizar, por forma a garantir
um melhor acesso à informação e ao debate público para todos os cidadãos com necessidades
especiais. O Comité insta com a Comissão, bem como com todas as outras instituições europeias, a
que tornem as suas páginas Web públicas acessíveis através da adaptação das Directrizes WAI e
espera que, no âmbito das iniciativas promovidas por ocasião do Ano Europeu das Pessoas com
Deficiência, seja incentivada a adopção de medidas de acessibilidade também por parte dos sítios
privados e, em particular, na área do comércio electrónico.

 
- Contacto: Raffaele DEL FIORE
 (Tel.: 00 32 2 546 9794 ( e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

mailto:diarmid.mclaughlin@esc.ue.int
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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 2.         INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
 

•  Biotecnologia
              Relator: A. BEDOSSA (Interesses Diversos � F)
 
- Referência: (COM(2001) 454 final) � CES 192/2002
 
- Pontos principais:
 

 O Comité Económico e Social salienta que a vertente mundial da biotecnologia não pode ser
ocultada pelos debates entre países desenvolvidos e que a questão da solidariedade entre países ricos
e pobres tem de ser colocada face à responsabilidade aceite que é a preservação do ambiente.
 
 O papel da UE neste sector de futuro é indispensável. A sua voz não será ouvida se não tiver um
papel importante no domínio da biotecnologia. É urgente que na UE se adquira maior consciência
das implicações da biotecnologia na competitividade, no crescimento e na criação de empregos. É
preciso, pois, uma vontade forte e permanente de cooperação entre os diversos actores.
 
 O Comité está pronto a desempenhar nesta matéria um papel na informação, na instituição de um
debate permanente, na escolha racional de objectivos para facilitar a criação de novos empregos e
novas empresas e na ligação com a sociedade civil.

 
- Contacto: Birgit Fular
 (Tel.: 00 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.ue.int)
 

•  Regras de participação – 6º Programa-quadro de IDT
 Relator: H. MALOSSE (Empregadores � F)
 
- Referência: (COM(2001) 822 final) � 2001/0202 (COD)) � CES 185/2002
 
- Contacto: Birgit Fular
 (Tel.: 00 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.ue.int)

mailto:birgit.fular@esc.ue.int
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 3. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
 

•  Riscos de exposição ao amianto durante o trabalho
 Relator: T. ETTY (Trabalhadores � NL)
 
- Referência: (COM(2001) 417 final) � 2001/0065 (COD)) � CES 194/2002
 
- Pontos principais:
 

 
 A proibição de fabricar e utilizar amianto consagrada na Directiva da Comissão 1999/77/EC teria
permitido uma melhoria basicamente diferente em matéria de protecção de todos os trabalhadores
contra os riscos de exposição ao amianto durante o trabalho. O novo instrumento poderia ter-se
concentrado nas medidas a tomar para proteger melhor os que continuam a correr riscos de
exposição porque trabalham com produtos que contêm amianto no âmbito da sua actividade
profissional � trabalhos de demolição, reparação, manutenção, remoção ou actividades análogas.
 
 A proposta de directiva também poderia ter previsto disposições específicas relativas ao controlo
sanitário, registo, informação e formação, riscos a que estão expostos os trabalhadores por conta
própria, os trabalhadores assalariados e a população em geral, derivados da reutilização de produtos
que contêm amianto, bem como um mais adequado reconhecimento das doenças ligadas ao amianto
como doenças profissionais. Para estes aspectos a Comissão devia recorrer a outros instrumentos
jurídicos legislativos se a directiva em apreço não for o meio apropriado.

 
 O Comité considera que a proposta contém vários elementos positivos: simplificações, redução dos
valores-limite de exposição, identificação de materiais que contêm amianto antes de começar a
demolição ou manutenção, comprovação de competências por parte das empresas, formação dos
trabalhadores. A proposta de directiva melhoraria se clarificasse a extracção do amianto na UE. O
Comité Económico e Social considera, por outro lado, que a extracção deve estar abrangida pelas
disposições relativas à comercialização ou à primeira utilização do amianto.
 
 Os requisitos de competência das empresas de demolição ou remoção exigidos devem ser
explicitados. A Comissão deveria fazer referência à utilização de critérios definidos a nível nacional.

 
- Contacto: Alan HICK
 (Tél.: 00 32 2 546.93.02 –  e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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 4. RELAÇÕES EXTERNAS
 

•  As relações entre a União Europeia e os países da América Latina e das
Caraíbas

 Relator: J.I. GAFO FERNÁNDEZ (Empregadores � E)
 
- Referência: Parecer de iniciativa � CES 195/2002
 
- Pontos principais:
 

 O conceito de parceria entre a União Europeia e os países da América Latina e das Caraíbas deve
reger plenamente as relações entre as duas regiões, compreendendo noções como as de proximidade
do cidadão, visibilidade e aceitação por parte dos cidadãos. Deve visar a criação de uma verdadeira
comunidade europeia e latino-americana de nações � embora reconhecendo as diferenças entre
regiões e países �, democrática, socialmente justa e dotada de uma economia eficiente englobando
conceitos como a emigração ou a cultura e com um peso decisivo da sociedade civil.
 
 Cada instituição e órgão da União Europeia deve exercer um papel específico na construção desta
parceria. O Comité Económico e Social tem, assim, como missão servir de modelo para a criação ou
o fortalecimento de órgãos similares � como o Fórum Consultivo do Mercosul � já instituídos ou em
estudo, quer a nível sub-regional quer em diversos países da América Latina e das Caraíbas.
 

 Antecipando a II Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da União Europeia, da América Latina
e das Caraíbas realizar-se-á em Madrid, de 17 a 19 de Abril de 2002, o segundo Encontro da
Sociedade Civil. Estes encontros, cuja agenda, juntamente com os pontos prioritários que a
sociedade civil considere convenientes, se relaciona com os temas de carácter socioeconómico a
debater nas diferentes cimeiras, deveriam ser instucionalizados.

 
- Contacto: Ellen Durst
 (Tel.: 00 32 2 546 9845 – e-mail: ellen.durst@esc.ue.int)

mailto:ellen.durst@esc.ue.int


INFORMAÇÕES GERAIS 71

Boletim 11.03.2002 - PT - PE 313.428

 
 5. AGRICULTURA E AMBIENTE
 

•  Tabaco/Prémios
 Relator-geral: N. LIOLIOS (Interesses Diversos � GR)
 
- Referência: (COM(2001) 684 final) � 2001/0276 (CNS)) � CES 190/2002
 
- Pontos principais:
 

 Na comunicação da Comissão "Desenvolvimento sustentável na Europa para um mundo melhor:
Estratégia da União Europeia em favor do desenvolvimento sustentável
(COM(2001)264 final),propõe-se a reorientação do apoio da política agrícola comum de modo a
incentivar os produtos e práticas sãos e de elevada qualidade em vez da quantidade.
 
 Com isto em mente, a Comissão Europeia indicou na sua proposta de fixação dos prémios e os
limiares de garantia para o tabaco em folha que, a seguir à avaliação do regime do tabaco em 2002,
este seria adaptado.
 
 O Comité tem em conta esta orientação geral, mas gostaria de salientar que a avaliação final e a
tomada de posição devem ocorrer também em conjugação com a apresentação pela Comissão da sua
avaliação e da sua proposta sobre o mercado de tabaco em rama.
 
 Uma vez que o sector do tabaco tem grande importância regional para as regiões menos favorecidas
e dá principalmente ocupação aos pequenos agricultores, é fundamental que a Comissão Europeia
procure por todos os meios arrancar já com os trabalhos de elaboração de propostas de alternativas.
 
- Os recursos atribuídos desde 1996, para o Fundo Comunitário do Tabaco continuam, até

agora, em grande parte por utilizar.
 
- Sem que seja apresentado e devidamente apreciado um estudo sobre o sector (previsto para

o final do ano 2002) afirmações como as contidas no considerando nº 5 da proposta
contradizem as anteriores posições da Comissão. Assim, e por uma questão de coerência, o
Comité é de parecer que o considerando nº5 seja eliminado da proposta apresentada.

 
- O Comité chama a atenção para o atraso importante da Comissão Europeia na apresentação

da sua proposta, uma vez que as decisões definitivas só serão tomadas provavelmente numa
data em que as operações culturais já terão começado, prejudicando, assim, a actividade dos
plantadores e dos transformadores e perturbando fortemente o funcionamento do mercado.
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 O Comité convida a Comissão a:
 
 a) prorrogar por três anos (2002-2004) o regime vigente no sector do tabaco e a aplicação do

Regulamento nº 660/1999, mantendo aos níveis actuais os prémios e os limiares de garantia (quotas)
para todo o grupo de variedades; de qualquer modo, o CES propõe à Comissão Europeia que as
alterações ao regime se apliquem a partir de 2003, mantendo-se em 2002 o regime que vigorou em
2001.

 
 b) manter aos mesmos níveis por todo o triénio de 2002-2004 a retenção de 2% dos prémios a favor do

Fundo Comunitário do Tabaco, como previsto no Regulamento n° 1636/1998 do Conselho, e além
disso reinserir nas acções financiadas pelo Fundo a investigação agronómica.

 
- Contacto: Nikolaos Pipiliagkas
 (Tel.: 00 32 2 546 9109 – e:mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

 
•  Zoonoses

 Relator: A.DAVISON (Interesses Diversos � UK)
 
- Referência: (COM(2001) 452 final) � 2001/0176-0177 (COD)) � CES 191/2002
 
- Pontos principais:
 
 O Comité crê firmemente que:
 

•  A prevenção das zoonoses deveria ser uma das grandes prioridades da UE e dos seus
Estados-Membros e que deveriam ser atribuídos recursos adequados para esse efeito.
 

•  É do interesse de todas as partes envolvidas na cadeia alimentar e das autoridades públicas
assegurar a aplicação e o cumprimento de normas de segurança elevadas em toda a
cadeia alimentar. Tal contribuirá também para assegurar a competitividade da
agricultura europeia a nível internacional, o que deve continuar a ser sinónimo de normas
e métodos de produção de elevada qualidade.

 
•  A luta contra a resistência aos antibióticos só será bem sucedida se forem adoptadas

políticas globais.
 

•  A directiva deve indicar claramente que a vigilância inclui todos os tipos de populações de
animais domésticos.

 
•  A compilação dos relatórios nacionais e a elaboração dos relatórios de síntese deve ser uma

das prioridades da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, bem como a
recolha e difusão de informação sobre zoonoses. O Comité insiste na total transparência do
procedimento de elaboração de relatórios.

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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•  A proposta de regulamento da Comissão Europeia não atingirá os seus objectivos se os

princípios HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points (análise do risco e  pontos
de controlo críticos))  não forem aplicados em toda a cadeia alimentar.

 
 O CES manifesta a sua preocupação com o facto de os prazos propostos para a aplicação das
novas medidas serem demasiado dilatados. O Comité entende que isto é inaceitável. Por último, e no
que concerne às importações provenientes de países terceiros, o Comité reclama que seja efectuado
um controlo rigoroso da aplicação do sistema de "medidas equivalentes".

 
- Contacto: Nikolaos Pipiliagkas
 (Tel.: 00 32 2 546 9109 – e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.ue.int)
 

•  Protecção dos animais utilizados para fins experimentais
 Relator: J. JASCHICK (Interesses Diversos � D)
 
- Referência: (COM(2001) 703 final � 2001/0277 (COD)) � CES 186/2002
 
- Contacto: Nikolaos Pipiliagkas
 (Tel.: 00 32 2 546 9109 – e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.ue.int)
 

•  Frutas de casca rija
 
 Relator-geral: J.-M. de las HERAS CABAÑAS (Interesses Diversos � E)
 
- Referencia: (COM(2001) 667 final) � 2001/0275 (CNS)) � CES 187/2002
 
- Contacto: Eleonora Di Nicolantonio

(Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.ue.int)

mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.ue.int
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 66
Type: http:

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 75
Type: http:

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