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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLEGIO DOS QUESTORES

Recorda-se que o Colégio dos Questores mandarou distribuir aos deputados do Parlamento Europeu
as seguintes comunicações:

10/2001 Proposta de publicação do registo de declarações de interesses financeiros
dos Membros na Internet

12/2001 Instalação de um segundo computador em Bruxels

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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 COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Na sessão de 15 de Março de 2001, o Parlamento Europeu tompou conhecimento de que

Paul COÛTEAUX

Aderiu ao Groupo para a Europa das Democracias e das Diferenças (EDD) con efeitos a partir de 15
de Março de 2001.

____________________
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0018/01)  13 e 14 de Março de 2001

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

PERGUNTAS AO CONSELHO

Autor Objecto N°

William NEWTON
DUNN

Maior aproximação entre os cidadãos da Europa e os
decisores políticos

H-0141/01

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Reforço do diálogo com os cidadãos europeus H-0229/01

Jonas SJÖSTEDT Passaporte para os suecos em viagem pelos países
nórdicos

H-0145/01

Ulla SANDBÆK Integração dos aspectos ambientais no trabalho do
Conselho relativo ao desenvolvimento

H-0147/01

Chris DAVIES Estratégia de desenvolvimento sustentável do Conselho
de Ministros

H-0156/01

Marco CAPPATO Unidade provisória de cooperação judiciária H-0150/01

Antonios TRAKATELLIS Supressão da indicação da nacionalidade nos bilhetes de
identidade e naturalizações ilegais na Grécia

H-0152/01

Pernille FRAHM Presença militar dos EUA na Europa H-0159/01

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Autor Objecto N°

Lennart SACRÉDEUS Rotulagem contendo a indicação da origem da carne H-0191/01

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

Ajudas ao sector da criação de gado dos Estados-
Membros atingidos pela BSE

H-0193/01

Mary BANOTTI Convenção de 1996 sobre a protecção das crianças H-0137/01

Juan IZQUIERDO
COLLADO

Custo das transferências bancárias H-0149/01

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Salvaguarda do emprego na fusão entre a Aceralia, a
Arbed e a Usinor

H-0226/01
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. VERHEUGEN

Autor Objecto N°

Alexandros ALAVANOS Anexação pela Turquia da zona ocupada de Chipre H-0134/01

Bernd POSSELT Disposições transitórias em favor da Polónia e da
República Checa

H-0220/01

Gary TITLEY Organizações locais e alargamento H-0238/01

Sra. REDING

Autor Objecto N°

John CUSHNAHAN Exploração dos futebolistas africanos H-0188/01

Astrid THORS Efeitos do Ano Europeu das Línguas nas línguas
regionais e minoritárias

H-0219/01

Michl EBNER Programa plurianual para línguas minoritárias H-0239/01

Concepció FERRER Ano Europeu das Línguas 2001 H-0245/01

Sr. BARNIER

Autor Objecto N°

Mihail PAPAYANNAKIS Andamento das grandes obras e qualidade dos trabalhos H-0132/01

Glenys KINNOCK Encerramento de siderurgias no País de Gales H-0142/01

Giorgio CELLI Qualidade da despesa em atraso dos Fundos Estruturais
1994-1999 em Itália

H-0144/01
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
Março 2001

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 46 8 36 4 1 1 0 DANIELSSON

Comissão 67 15 52 7 0 0 0 FISCHLER
VITORINO
BOLKESTEIN
DIAMANTOPOULOU
VERHEUGEN
REDING
BARNIER

Total 113 23 88 11 1 1 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

22/2000 299.538 MANDERS, PLOOIJ-VAN
GORSEL, MULDER, MAATEN
e SANDERS-TEN HOLTE

Necessidade de realização de um estudo sobre as
incidências negativas involuntárias e
desproporcionadas das directivas relativas às
aves selvagens, aos habitats e ao programa
Natura 2000 sobre as actividades económicas

19.12.2000 19.03.2001 20

23/2000 299.537 OOMEN-RUIJTEN A aplicação da directiva relativa às aves 19.12.2000 19.03.2001 12

                                                
1 Situação em  16.03.2001
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

01/2001 301.426 DUCARME A actual problemática agrícola 13.02.2001 13.05.2001 7

02/2001 302.527 STIHLER, MAATEN,
GROSSETÊTE e HAUTALA

A promoção de jornadas anuais sem tabaco na
UE

13.03.2001 13.06.2001 8
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POLITICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

29/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as execuções extrajudiciais

Bruxelas, 13 de Fevereiro de 2001

A União Europeia deplora a prática das chamadas "eliminações", ou execuções extrajudiciais, de
palestinianos por parte das forças de segurança israelitas. Em 21 de Janeiro de 2001 foi efectuada
junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel uma diligência no sentido de manifestar
esta preocupação. A existência desta política foi posteriormente confirmada pela parte israelita.
Em 13 de Fevereiro, foi praticada em Gaza mais uma execução extrajudicial.

A União Europeia, reiterando a sua firme convicção de que a política israelita a este respeito é
inaceitável e contrária aos princípios do Estado de direito, insta Israel a pôr termo a esta prática e a
respeitar, deste modo, o direito internacional.

A União Europeia está convencida de que as execuções extrajudiciais constituem um obstáculo à
paz e são susceptíveis de provocar novos actos de violência.

A União Europeia reitera a sua profunda apreensão perante a sucessão de actos violentos registada
ao longo dos últimos meses e considera que cabe às autoridades, tanto israelitas como palestinianas,
tudo fazer para evitar quaisquer acções que provoquem mais vítimas.

____________________
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30/2001
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre o atropelamento voluntário com autocarro em Telavive
Bruxelas,  14 de Fevereiro de 2001

A União Europeia deplora o recente recrudescimento da violência na região e condena o
atropelamento voluntário com autocarro de 14 de Fevereiro de 2001. A União apresenta
condolências às famílias dos defuntos e deseja melhoras aos feridos.

Incidentes desta natureza só agravam a gravidade da situação que ao longo dos últimos meses se
instalou já na zona.

A União Europeia exorta ambas as partes a agirem com o maior comedimento, restaurarem a paz e
tudo fazerem para prevenir acções de que resultem mais vítimas. Os responsáveis pelos crimes
devem ser entregues à justiça.

É também essencial que ambos os lados dêem passos concretos para intensificar a sua cooperação
em matéria de segurança.

A União Europeia exorta ambas as partes a criarem condições que permitam reatar o Processo de
Paz.

____________________

31/2001

Declaração, em nome da União Europeia, sobre a situação no Sul da Sérvia
Bruxelas, 15 de Fevereiro de 2001

A UE apoia a iniciativa tomada pelas autoridades de Belgrado no sentido de encontrar uma solução
pacífica e duradoura para a actual situação no sul da Sérvia, que é susceptível de desestabilizar a
região.

A UE saúda o plano aprovado pelos governos da RFJ e da Sérvia em 8 de Fevereiro e apresentado
hoje pelo Vice--Primeiro--Ministro sérvio Nebojsa Covic ao Comité Político e de Segurança da
União Europeia. O referido plano, que se destina a dar uma resposta global à crise, constituirá uma
base adequada para a prossecução das conversações. A longo prazo, o desenvolvimento económico
e social da região, a plena integração da comunidade albanesa na vida política e na sociedade civil,
bem como o respeito pelos direitos humanos e pelas minorias, em conformidade com as normas
internacionalmente aceites, constituem a única garantia para a estabilidade da região, no seio de
uma RFJ democrática. Esta abordagem política, económica e social corresponde ao espírito da
Cimeira de Zagreb e do Pacto de Estabilidade.
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O êxito desta iniciativa depende, antes de mais, dos esforços das partes envolvidas, mas requer
igualmente o apoio da comunidade internacional.

A UE apoiará as medidas políticas, económicas e sociais adoptadas em prol da população local e,
simultaneamente, no respeito da soberania e da integridade territorial da RFJ. A CE e os Estados--
Membros da UE concederam já autorizações num montante consideravelmente superior a um
milhão de euros para projectos humanitários e de desenvolvimento (nomeadamente apoio a escolas)
na região de Presevo. A Comissão anunciou hoje mesmo uma assistência adicional de 900 000
euros aos municípios em causa.

No início da crise, a UE, com o acordo dos dirigentes jugoslavos, enviou observadores da EUMM
encarregados de comunicar informações sobre a evolução da crise e de contribuir para o alerta
rápido e a adopção de medidas de confiança na região, em conformidade com o seu mandato. Foi
aprovado um reforço do pessoal no terreno.

A UE aguarda com expectativa que as autoridades sérvias e jugoslavas apliquem o mais
rapidamente possível medidas tendentes à plena integração da comunidade albanesa, por forma a
criar o clima de confiança necessário.

A UE espera que a comunidade albanesa do sul da Sérvia designe representantes que possam iniciar
um diálogo construtivo com as autoridades sérvias e jugoslavas. Este processo implica a imediata
cessação da violência por parte dos grupos albaneses extremistas armados, designadamente na ZST.

A UE reafirma a sua condenação de todos os actos violentos e apela aos kosovares dotados de
autoridade política para que se distanciem publicamente, de forma bem clara, das acções dos grupos
extremistas armados no sul da Sérvia.

A UE salienta a importância dos esforços permanentemente desenvolvidos pela KFOR
nomeadamente para assegurar o controlo efectivo da fronteira administrativa entre o Kosovo e a
Sérvia.

A UE está disposta a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades da RFJ e da Sérvia no
sentido de considerar a prossecução do apoio destinado a contribuir para uma solução pacífica e
sustentável da situação no sul da Sérvia.

____________________
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32/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, relativa ao referendo

sobre a reforma constitucional no Barém
Bruxelas, 16 de Fevereiro de 2001

A União Europeia saúda o resultado do referendo sobre a reforma constitucional realizado no
Barém nos dias 14 e 15 de Fevereiro e considera encorajadora a ampla participação no referendo,
bem como o facto de o projecto de reforma ter sido aprovado por uma maioria esmagadora. A
União Europeia gostaria igualmente de louvar o Emir do Barém por ter criado um clima propício ao
êxito do referendo, mediante a concessão de uma amnistia que conduziu à libertação de numerosos
presos políticos. Tanto o alargamento da participação dos cidadãos no governo como a separação de
poderes, estipulados na "Carta Nacional", constituem passos positivos para uma reforma
democrática no Barém.

A União Europeia considera especialmente encorajador o facto de as mulheres terem tido a
possibilidade de participar no referendo e manifesta a esperança de que os direitos democráticos das
mulheres, incluindo o direito de voto e a elegibilidade, sejam consagrados de forma permanente na
futura Constituição do Barém.

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

____________________
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33/2001
Declaração da União Europeia

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

e da Islândia, do Liechtenstein e da Noruega, países da EFTA
que são membros do Espaço Económico Europeu,

acerca do recente surto de violência no Sul da Sérvia
Bruxelas, 19 de Fevereiro de 2001

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e a Turquia,
países também associados, e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA que são
membros do Espaço Económico Europeu, declaram subscrever a declaração da União Europeia
acerca do recente surto de violência no Sul da Sérvia, publicada em Bruxelas e Estocolmo, em
15 de Fevereiro de 2001.

A União Europeia toma nota desta decisão, com a qual se congratula.

____________________

34/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Acordo-Quadro para a

Reconciliação nas Comores
Bruxelas, 28 de Fevereiro de 2001

A União Europeia congratula-se com a assinatura, em Fomboni, em 17 de Fevereiro de 2001, de um
acordo-quadro para a reconciliação nas Comores. Constitui progresso notável o facto de todas as
partes envolvidas terem aprovado um processo que lhes permitirá ultrapassar a crise constitucional
e separatista de há longa data e definir os passos a dar no sentido de uma transição pacífica para a
democracia. A UE louva a OUA e a OIF pelo papel activo que desempenharam na obtenção deste
acordo.

A União Europeia reitera a sua disponibilidade para prestar apoio ao processo de democratização e,
numa perspectiva mais alargada, ao desenvolvimento económico e social do 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.

____________________
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35/2001
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre o Acordo de Demarcação das Fronteiras entre a RFJ e a ARJM
Bruxelas, 23 de Fevereiro de 2001

Em nome da União Europeia, a Presidência congratula-se com a assinatura hoje, em Skopje, do
Acordo de Demarcação das Fronteiras entre a República Federativa da Jugoslávia e a antiga
República Jugoslava da Macedónia.

Este acordo constitui um exemplo concreto das relações de boa vizinhança, da cooperação regional
e do reforço da paz e segurança na Europa do Sudeste. É também um sinal de vontade por parte das
novas autoridades da RFJ de encontrarem soluções pacíficas para as disputas regionais herdadas do
anterior regime.

Assim, a UE urge todos os países da região a aprofundarem a cooperação regional no espírito da
cimeira de Zagreb. A UE reitera ainda o seu compromisso de prestar auxílio a tais esforços.

Os Países da Europa Central e Oriental Associados à União Europeia, os Países Associados de
Chipre, Malta e Turquia e os países da EFTA membros do EEE associam-se à presente declaração.

____________________

36/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o novo Conselho de Ministros da Bósnia-Herzegovina
Bruxelas,  22 de Fevereiro de 2001

A União Europeia saúda o facto de ter sido, hoje mesmo, constituído um novo Conselho de
Ministros na Bósnia-Herzegovina. A UE manifesta a esperança de que a Bósnia-Herzegovina passe,
assim, a dispor do governo reformador de que necessita, passados mais de cinco anos desde a
assinatura dos Acordos de Dayton/Paris e quase quatro meses desde a realização das últimas
eleições.

A UE apela ao novo Conselho de Ministros para que empreenda sem demora as profundas reformas
que são necessárias para melhorar a situação social e económica do país e trabalhe em benefício de
toda a população da Bósnia-Herzegovina. Além disso, a União insta o novo governo a tomar
medidas no sentido de preencher, até meados de 2001, todas as condições estabelecidas no
"itinerário da UE" traçado na Primavera passada – o que, conforme recordado na Cimeira de
Zagreb, permitirá à Bósnia-Herzegovina progredir na via da integração europeia. A UE está
disposta a apoiar estes esforços.
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A União apela a todos os partidos políticos da Bósnia-Herzegovina para que respeitem os resultados
das eleições e espera que não se registem mais atrasos na constituição dos governos a todos os
outros níveis, nem no processo de eleição dos delegados à Assembleia dos Povos a nível da
Federação e do Estado.

A União declara que continua a apoiar o Alto Representante nos esforços que desenvolve em apoio
da implementação dos Acordos de Dayton/Paris.

____________________

37/2001
Declaração da União Europeia

e dos Estados da Europa Central e Oriental associados à União Europeia,
de Chipre, Malta e Turquia, países também associados,
e da Islândia, Liechtenstein e Noruega, países da EFTA

que são membros do Espaço Económico Europeu,
sobre o novo Conselho de Ministros da Bósnia-Herzegovina

Bruxelas,  26 de Fevereiro de 2001

Os Estados da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e Turquia,
países também associados, e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA que são
membros do Espaço Económico Europeu, declaram subscrever a declaração da União Europeia
sobre o novo Conselho de Ministros da Bósnia-Herzegovina, publicada em Bruxelas e Estocolmo
em 22 de Fevereiro de 2001.

A União Europeia toma nota desta decisão, com a qual se congratula.

____________________
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38/2001
Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre os violentos incidentes

ocorridos na fronteira entre a RFJ/Kosovo e a ARJM
Bruxelas, 28 de Fevereiro de 2001

A União Europeia manifesta a sua profunda preocupação com a recente escalada de violência na
região fronteiriça entre a RFJ/Kosovo e a ARJM e, em especial, com a troca de tiros ocorrida na
aldeia de Tanusevci na segunda--feira à tarde.

A União Europeia condena veementemente o número crescente de incidentes violentos nesta zona,
apelando a todas as partes envolvidas para que isolem os extremistas.

A União Europeia insta todas as partes a respeitar o acordo de demarcação da linha de fronteira que
a RFJ e a ARJM assinaram em Skopje em 23 de Fevereiro e reitera a sua forte adesão ao princípio
da inviolabilidade das fronteiras e da integridade territorial da ARJM.

Uma ARJM pacífica e estável – com fronteiras internacionalmente reconhecidas – é uma condição
importante para promover a integração da ARJM na União Europeia, que em breve se traduzirá na
assinatura do Acordo de Estabilização e Associação.

____________________

39/2001

Declaração da União Europeia e
dos países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia,

de Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e da Islândia, Liechtenstein
e Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu,

sobre os violentos incidentes registados na fronteira entre a RFJ/Kosovo e a ARJM
Bruxelas, 2 de Março de 2001

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e Turquia,
países também associados, e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA que são
membros do Espaço Económico Europeu, declaram que subscrevem a declaração da União
Europeia sobre os violentos incidentes registados na fronteira entre a RFJ/Kosovo e a ARJM,
emitida em Bruxelas e Estocolmo em 28 de Fevereiro de 2001.

A União Europeia regista e saúda esta adesão à sua declaração.

____________________
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40/2001

Declaração da União Europeia sobre o México
Bruxelas, 1 de Março de 2001

A UE saúda a iniciativa tomada pelo recém-nomeado Governo do México no sentido de reatar o
diálogo com o EZLN. Reconhece igualmente os esforços envidados pelo Governo para facilitar os
preparativos da marcha do EZLN entre Chiapas e a Cidade do México. Insta o EZLN a não deixar
sem resposta os esforços do Governo mexicano, por forma a relançar o diálogo. Considera que o
eventual diálogo entre as partes poderá representar um importante contributo para a resolução
definitiva da situação em Chiapas. A UE apoia e acompanhará atentamente o processo de mudança
em Chiapas.

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.

____________________

41/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

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

e da Islândia e Noruega, países da EFTA
que são membros do Espaço Económico Europeu,

sobre a manutenção de medidas restritivas específicas contra
Slobodan Milosevic e as pessoas que lhe estão associadas

Bruxelas, 5 de Março de 2001

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e Turquia, países
também associados, e a Islândia e a Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço Económico
Europeu, declaram subscrever os objectivos da Posição Comum 2001/155/PESC, definida pelo
Conselho da União Europeia em 26 de Fevereiro de 2001 com base no artigo 15º do Tratado da
União Europeia, que altera a Posição Comum 2000/696/PESC relativa à manutenção de medidas
restritivas específicas contra Slobodan Milosevic e as pessoas que lhe estão associadas e revoga a
Posição Comum 98/725/PESC. Mais declaram que assegurarão a conformidade das respectivas
políticas nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

____________________
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42/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o decreto dos Taliban que

ordena a destruição de todas as estátuas do Afeganistão
Bruxelas, 1 de Março de 2001

A UE ficou consternada e chocada ao tomar conhecimento do decreto do mullah Omar, líder dos
Taliban, que ordena a destruição de todas as estátuas e santuários do Afeganistão.

As obras de arte do Afeganistão têm um valor histórico inestimável. O riquíssimo património
cultural do Afeganistão é de importância vital, não apenas para o Afeganistão, mas para o mundo
inteiro. A UE insta veementemente os líderes taliban a não aplicarem esta decisão profundamente
trágica, que privará o povo afegão da riqueza do seu património cultural.

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.

____________________

43/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Kalimantan (Indonésia)

Bruxelas, 2 de Março de 2001

A União Europeia está chocada e consternada com a violência na província indonésia do
Kalimantan Central, de que resultou a perda de muitas vidas e bens e um fluxo trágico de pessoas
deslocadas. A União incita o Governo da Indonésia a prosseguir os seus esforços no sentido de
restabelecer a segurança e evitar novos actos de violência.

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 pelo Liechtenstein e pela
Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

____________________
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45/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições legislativas

realizadas na Moldávia em 25 de Fevereiro de 2001
Bruxelas, 3 de Março de 2001

A UE saúda a realização de eleições legislativas livres e democráticas na Moldávia, de acordo com
as normas internacionais. Lamenta, contudo, que não tenha sido possível realizar essas eleições na
Transdniéstria.

A UE espera ver intensificadas as suas relações com a Moldávia, com base no Acordo de Parceria e
Cooperação (APC) e nos princípios nele enunciados. A União insta a Moldávia a continuar a pôr
em prática as disposições do APC e a prosseguir na via das reformas que são essenciais para a
estabilidade e o desenvolvimento económico. É também importante, neste contexto, que seja
desenvolvida uma estreita cooperação com o FMI.

A UE regista com agrado a iminente adesão da Moldávia à OMC e ao Pacto de Estabilidade.
Incentiva também o novo governo a envidar esforços no sentido de se chegar rapidamente a uma
solução para o conflito da Transdniéstria. A UE está disposta a apoiar o processo de reformas na
Moldávia e a contribuir para a resolução do conflito.

____________________

46/2001
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre o Burundi
Bruxelas, 6 de Março de 2001

Alarmado pela notícia da escalada dos combates no Burundi, mais recentemente em e à volta de
Bujumbura, que alegadamente tem ceifado muitas vidas e provocado baixas civis, aumentando
assim ainda mais os sofrimentos da população,
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A União Europeia

– condena vigorosamente a continuação da violência no Burundi e os ataques indiscriminados
em Bujumbura e apela à FNL no sentido de cessar imediatamente as hostilidades,

– apela a um cessar-fogo e no sentido de os movimentos rebeldes se associarem ao processo de
paz,

– apela ao Presidente Kabila da RDC no sentido de continuar a se esforçar para fazer com que
as partes em conflito no Burundi se aproximem e reitera o seu apelo aos outros Governos dos
países da região que se encontram em posição de influenciar os grupos armados para que os
encorajem a adoptar sem demora a via da paz e da negociação,

– saúda o acordo da recente Cimeira de Arusha que prevê que, no que respeita à liderança, o
período de transição seja dividido em duas partes,

– apela a todas as Partes do Acordo de Arusha no sentido de incrementarem os seus esforços
para alcançar um acordo final sobre a liderança na próxima reunião do Comité de
Monitorização da Implementação, em 19 de Março de 2001, em Arusha,

– reitera o seu continuado apoio ao restabelecimento da paz no Burundi e à reconciliação da
nação.

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, os países associados Malta,
Chipre e Turquia, e os países da EFTA, membros do Espaço Económico Europeu também
subscrevem a presente declaração.

____________________
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47/2001
Ratificação do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos,

Sociais e Culturais por parte da China
Bruxelas, 12 de Março de 2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a ratificação do Pacto Internacional
sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais por parte da China:

"A União Europeia congratula-se com a decisão tomada em 28 de Fevereiro pela República Popular
da China no sentido de ratificar o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e
Culturais. A UE encara esta decisão como um importante ponto de partida para novas melhorias na
situação dos direitos económicos, sociais e culturais na China.

No entanto, a UE está preocupada com o facto de a China ter decidido proferir uma declaração
segundo a qual a legislação chinesa prevalece sobre o n.º 1, alínea a), do artigo 8.º do Pacto, que
garante a todas as pessoas o direito de formarem sindicatos e de se filiarem no sindicato da sua
escolha.

A UE espera que a China dê tratamento prioritário ao alinhamento da sua legislação pelo disposto
no Pacto, incluindo o n.º 1, alínea a), do seu artigo 8.º."

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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48/2001
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

relativa ao estabelecimento de relações paralelas especiais entre a
República Federal da Jugoslávia e a

República Srpska da Bósnia-Herzegovina
Bruxelas, 5 de Março de 2001

A União Europeia toma nota da conclusão, nesta data, de um acordo que estabelece relações
paralelas especiais entre a  República Federal da Jugoslávia e a República Srpska da Bósnia--
Herzegovina, em conformidade com o acordo de Dayton/Paris.

A UE gostaria de sublinhar o facto de que todos os aspectos dessas relações especiais devem
basear--se numa transparência total, bem como no respeito da soberania, da integridade territorial e
da independência política do Estado da Bósnia--Herzegovina.

A União congratula--se com a perspectiva de um reforço e de um aprofundamento das relações
entre a RFJ e o Estado da Bósnia--Herzegovina.

A UE espera também que as partes envolvidas apoiem sem reservas todos os aspectos do processo
de paz de Dayton, a fim de promover uma paz e estabilidade duráveis em toda a região.

Subscrevem a presente declaração os países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, Chipre e Malta, países igualmente associados, bem como os países da EFTA membros do
Espaço Económico Europeu.

____________________
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49/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a retirada e a redução,

respectivamente, das tropas ruandesas e ugandesas no território da República Democrática
do Congo (RDC)

Bruxelas, 6 de Março de 2001

A União Europeia congratula-se com as medidas tomadas em 28 de Fevereiro pelas autoridades
ruandesas e ugandesas no sentido de, respectivamente, retirarem e reduzirem as suas tropas na
RDC, em conformidade com a Resolução n.º 1341 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
A União Europeia espera que estas medidas incentivem todas as partes a dar novos passos na via da
implementação do Acordo de Lusaca, por forma a encontrar uma solução pacífica para o conflito na
região dos Grandes Lagos. A UE acompanhará atentamente a evolução da situação e espera que as
medidas tomadas pelo Ruanda e pelo Uganda sejam certificadas pela MONUC.

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.

____________________

50/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, e dos países da Europa Central e

Oriental associados à União Europeia, de Chipre, Malta e Turquia, países também associados,
e dos países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu, sobre o Afeganistão

Bruxelas,  6 de Março de 2001

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e Turquia,
países também associados, e os países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu,
declaram que subscrevem os objectivos da Posição Comum 2001/154/PESC, relativa ao
Afeganistão, definida pelo Conselho da União Europeia em 26 de Fevereiro de 2001 com base no
artigo 15º do Tratado da União Europeia. Mais declaram que assegurarão a conformidade das suas
políticas nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

____________________
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51/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre os violentos ataques registados nas proximidades da aldeia de Tanusevci
Bruxelas, 6 de Março de 2001

A União Europeia condena firmemente os ataques perpetrados em 4 de Março por extremistas de
etnia albanesa perto da aldeia de Tanusevci, de que resultou a morte de três soldados da ARJM. Há
que pôr imediatamente cobro à prática de actos violentos deste tipo, que põem em perigo a
estabilidade e a segurança da Antiga República Jugoslava da Macedónia e dos seus cidadãos.

A União Europeia espera que todas e quaisquer acções que as autoridades da Antiga República
Jugoslava da Macedónia possam empreender em resposta a actos de provocação sejam devidamente
ponderadas.

A União Europeia apela a todos os dirigentes políticos da Antiga República Jugoslava da
Macedónia e do Kosovo para que isolem as forças que estão por detrás dos ataques e assumam a sua
responsabilidade pela paz e pela estabilidade na região. Neste contexto, a União Europeia reitera o
seu firme apego ao princípio da inviolabilidade das fronteiras e, designadamente, à integridade
territorial e à soberania da Antiga República Jugoslava da Macedónia.

____________________

52/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as conclusões do Congresso
Nacional Croata da Bósnia-Herzegovina, dominado pela

HDZ (Comunidade Democrática Croata)
Bruxelas, 6 de Março de 2001

A União Europeia condena as iniciativas unilaterais recentemente tomadas pelo "Congresso
Nacional Croata da Bósnia-Herzegovina" para se subtrair às disposições dos Acordos de
Dayton/Paris. Essas tentativas são inúteis, além de que prejudicam os interesses dos croatas bósnios
e de todos os outros povos da Bósnia-Herzegovina.

A União Europeia, que continua empenhada no futuro do Estado da Bósnia-Herzegovina, apelou ao
novo Governo para que implementasse o "itinerário da UE", o que lhe permitirá, conforme
recordado na Cimeira de Zagreb, progredir consideravelmente nos esforços para se aproximar da
União. Porém, os cidadãos e os povos da Bósnia-Herzegovina só poderão aproximar-se da Europa
no âmbito de um Estado unificado. Decisões como as tomadas pelo Congresso Nacional Croata são
de molde a entravar seriamente este processo.
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Por conseguinte, a UE insta todos os partidos políticos a respeitarem os resultados das eleições e
espera que não se registem mais atrasos no processo de eleição dos delegados à Assembleia dos
Povos a nível do Estado e da Federação. A União apela em particular ao povo croata da Bósnia para
que actue no âmbito das instituições legais da Bósnia-Herzegovina para defender os seus legítimos
interesses.

A União declara que continua a dar o seu pleno apoio ao Alto Representante nos esforços que
desenvolve para promover a implementação dos Acordos de Dayton/Paris.

____________________

53/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

relativa à declaração dos países da Europa Central e Oriental, Chipre e Malta,
países associados da União Europeia e os países da EFTA Islândia e Noruega,

membros do Espaço Económico Europeu,
sobre os violentos ataques ocorridos perto da aldeia de Tanusevci

Bruxelas,  8 de Março de 2001

Os países da Europa Central e Oriental, associados da União Europeia, os países associados Chipre
e Malta e os países da EFTA Islândia e Noruega, membros do Espaço Económico Europeu,
declaram que subscrevem a declaração da União Europeia sobre os violentos ataques ocorridos
perto da aldeia de Tanusevci, publicada em Bruxelas e em Estocolmo em 6 de Março de 2001.

A União Europeia toma nota da declaração e congratula-se com a mesma.

____________________
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54/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, a respeito da declaração dos Estados

da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, de Chipre, Malta e Turquia,
países também associados, e da Islândia e Noruega, países da EFTA que são membros do

Espaço Económico Europeu, sobre as conclusões do Congresso Nacional Croata da Bósnia--
Herzegovina, dominado pela HDZ (Comunidade Democrática Croata)

Bruxelas, 8 de Março de 2001

Os Estados da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e Turquia,
países também associados, e a Islândia e a Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço
Económico Europeu, declaram subscrever a declaração da União Europeia sobre as conclusões do
Congresso Nacional Croata da Bósnia–Herzegovina, dominado pela HDZ (Comunidade
Democrática Croata), publicada em Bruxelas e Estocolmo em 6 de Março de 2001.

A União Europeia toma nota desta decisão, com a qual se congratula.

____________________

56/2001
Declaração da União Europeia sobre o diferendo territorial entre a Guatemala e o Belize

Bruxelas, 9 de Março de 2001

Tendo considerado a recente evolução das relações entre o Belize e a Guatemala;

A UE não quer deixar de felicitar os Governos do Belize e da Guatemala pela assinatura de uma
lista de medidas de confiança, em Washington, a 8 de Novembro de 2000, e pelo acordo, alcançado
em Miami, a 16-17 de Janeiro, sobre um Plano de Acção destinado a executar o acordo
de 8 de Novembro de 2000, bem como sobre um processo de abordagem dos aspectos substantivos
do diferendo territorial.

A UE reconhece o importante trabalho realizado pelos Governos do Belize e da Guatemala, sob os
auspícios da Organização dos Estados Americanos.
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Assim, a UE encoraja vivamente os Governos do Belize e da Guatemala a darem continuidade a
este processo de negociações e a porem em prática todas as medidas acordadas o mais rapidamente
que for possível. A UE acredita que nada os afastará desse objectivo. A UE insta ambos os
Governos a absterem-se de qualquer tipo de acção que possa pôr em causa este processo.

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.

____________________

57/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a situação de segurança na

fronteira da Antiga República Jugoslava da Macedónia com a República Federativa da
Jugoslávia

Bruxelas,  9 de Março de 2001

A UE considera a estabilidade da Antiga República Jugoslava da Macedónia de importância
fundamental para o desenvolvimento futuro de toda a região e reitera a sua enérgica condenação dos
recentes ataques de extremistas de etnia albanesa na zona, que fazem perigar a estabilidade e a
segurança do país e da região.

O Comité Político e de Segurança da UE debateu em 9 de Março com o Ministro dos Negócios
Estrangeiros da Antiga República Jugoslava da Macedónia, Srgjan Kerim, o plano de acção do seu
Governo para a adopção de medidas destinadas a fazer cessar a violência e a garantir uma
estabilidade duradoura na fronteira com a República Federativa da Jugoslávia, plano esse que foi
apresentado em 7 de Março ao Conselho de Segurança da ONU. O Comité Político e de Segurança
apoia a política governamental, que passa por manter o necessário grau de contenção, por forma a
preservar a estabilidade política do país e a promover a harmonia e a cooperação entre todos os
grupos étnicos da população. Neste contexto, a UE saúda a intensificação dos contactos entre a
KFOR, a MINUK e as autoridades da Antiga República Jugoslava da Macedónia para fazer frente à
situação instável na zona fronteiriça. A UE congratula-se com as acções já empreendidas, em
especial pela KFOR, e insta todos os países vizinhos e todas as organizações internacionais activas
na região a estudarem formas de apoio que possam prestar. A UE salienta a importância do papel
desempenhado pela KFOR, pela própria UE e pela sua Missão de Vigilância (EUMM), bem como
pela Missão de Controlo da OSCE em Skopje incumbida de evitar a propagação do conflito, em
especial no que diz respeito à vigilância ao longo das fronteiras da Antiga República Jugoslava da
Macedónia.
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Recordando a importância da gestão integrada das fronteiras, a UE está pronta a apoiar os esforços
dos países da região. No contexto da melhoria das relações interétnicas, a UE está a dar uma
contribuição substancial para a Universidade da Europa do Sudeste, em Tetovo.

A UE apela uma vez mais a todas as forças políticas da Antiga República Jugoslava da Macedónia e
do Kosovo para que se distanciem das forças responsáveis pelos recentes ataques, votando–as ao
isolamento, e assumam as suas responsabilidades no que diz respeito à paz e à estabilidade na
região. A UE reitera o seu firme empenho em defender o princípio da inviolabilidade das fronteiras
internacionalmente reconhecidas da região, bem como a soberania e a integridade territorial da
Antiga República Jugoslava da Macedónia.

____________________

58/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a comparência de Blagoje

Simic perante o ICTY
Bruxelas,  12 de Março de 2001

A União Europeia congratula-se com a decisão tomada pelo antigo dirigente do partido SDS de
Bosanski Samac, na Bósnia-Herzegovina, Blagoje Simic, indiciado pelo Tribunal Criminal
Internacional para a Ex-Jugoslávia (ICTY), de se apresentar voluntariamente na Haia, a fim de
cooperar com o Tribunal.

A União apela a todas as demais pessoas indiciadas pelo ICTY para que se rendam voluntariamente
ao Tribunal e reitera o apelo que lançou a todos os Estados e entidades envolvidas para que
cumpram a sua obrigação de cooperação com o Tribunal.

____________________
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59/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

relativa à declaração dos países da Europa Central e Oriental,
de Chipre, Malta e Turquia, países associados da União Europeia
e dos países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu,

sobre a comparência de Blagoje Simic perante o ICTY
Bruxelas, 14 de Março de 2001

Os países da Europa Central e Oriental associados da União Europeia, os países associados Chipre,
Malta e Turquia e os países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu, declaram que
subscrevem a declaração da União Europeia sobre a comparência de Blagoje Simic perante o ICTY,
publicada em Bruxelas e Estocolmo em 12 de Março de 2001.

A União Europeia toma nota desta decisão, com a qual se congratula.

____________________

As declarações nºs 44 e 55 não estão disponiveis.
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COMITE ECONOMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA
DE 28 DE FEVEREIRO E 1 DE MARÇO DE 2001

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

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

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

1. SECÇÃO MERCADO ÚNICO, PRODUÇÃO E CONSUMO

•  Emissões provenientes dos veículos a motor
Relator: E. BAGLIANO  (Empregadores – I)

− Referência: COM(2000) 487 final – 2000/0211 COD – CES 225/2001
 

− Contacto: Birgit FULAR
(Tel.: 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

− Instrumentos de medição
Relator: R. DONOVAN  (Empregadores – IRL)

− Referência: COM(2000) 566 final – 2000/0233 COD – CES 226/2001
 
− Contacto: Alison IMRIE

(Tel.: 32 2 546 9501 – e-mail: alison.imrie@esc.eu.int)

http://www.cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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− Rede judiciária em matéria civil e comercial
Relator: D. RETUREAU  (Trabalhadores – F)

− Referência: COM(2000) 592 final – 2000/0240 CNS – CES  227/2001
 
− Pontos principais: O Comité concorda fundamentalmente com a proposta de decisão do

Conselho para a criação de uma rede judiciária em matéria civil e comercial, na medida em que
esta deverá informar os particulares, os profissionais, as instituições e as administrações sobre o
direito e os procedimentos aplicáveis nos Estados-Membros. No entender do Comité, constitui
um meio essencial de cooperação activa e coerência jurídica no seio do mercado único, um apoio
aos membros dos sistemas judiciários e das profissões jurídicas, bem como uma ajuda aos
particulares e às empresas no caso de litígios com incidência transfronteiras em matéria civil e
comercial.

Todavia, a presente proposta de decisão suscita ainda alguns reparos do Comité:

•  não aborda a questão do acesso às bases de dados;
 
•  necessidade de uma posição clara no que se refere às actividades de aconselhamento e defesa

que competem às profissões jurídicas;
 
•  ausência de intervenção e participação na rede e seu funcionamento da parte das associações e

das organizações da sociedade civil organizada.
 
O Comité considera que todos os Estados-Membros da União, actuais e futuros, deveriam vir a
integrar a rede.

− Contacto: Birgit FULAR
(Tel.: 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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• Obtenção de provas em matéria civil e comercial
Relator: B. HERNÁNDEZ BATALLER  (Interesses diversos – E)

− Referência: doc. 11808/00 – 2000/823 CNS – CES 228/2001
 

− Pontos principais: O Comité acolhe favoravelmente a proposta do Conselho, por iniciativa da
República Federal da Alemanha, e considera-a um passo em frente para a criação de um espaço
de liberdade, segurança e justiça na União Europeia. Contudo, o Comité formula algumas
observações específicas sobre os seguintes temas:
 
− inteligibilidade dos textos jurídicos, facilitação do acesso à justiça;
 
− melhoria dos direitos dos sujeitos, especialmente os cidadãos;
 
− regras aplicáveis em caso de conflito de normas;
 
− âmbito territorial;
 
− recusa da execução em caso de força maior;
 
− inadmissibilidade de custas desproporcionadas ou discriminatórias em razão da

nacionalidade;
 
− confidencialidade dos dados pessoais;
 
− valor probatório das certidões;
 
− relação do mecanismo jurídico do regulamento com os acordos celebrados entre

Estados-Membros e países terceiros;
 
− simplificação dos processos a fim de acelerar a tramitação (por exemplo, mediante a criação

de um título executivo europeu).
 

− Contacto: Birgit FULAR
(Tel.: 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

____________________

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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2. SECÇÃO DE TRANSPORTES, ENERGIA, INFRASTRUCTURAS,
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

•  Serviço universal de comunicações electrónicas
Relator: B. HERNÁNDEZ BATALLER (Interesses diversos – E)

− Referência: COM(2000) 392 final – 2000/0183 COD – CES 229/2001
 
− Pontos principais: O Comité concorda, em geral, com o actual conceito de serviço universal,

que abrange a ligação à rede telefónica num local fixo e de acesso aos serviços telefónicos
publicamente disponíveis num local fixo através de, pelo menos, um operador. No entanto,
considera que a ligação oferecida deverá permitir aos utilizadores não só efectuar e receber
chamadas telefónicas locais, nacionais e internacionais, comunicações por fax, mas também o
acesso rápido e público à Internet.

O CES considera que todos os serviços incluídos no serviço universal devem ser postos à
disposição de todos os utilizadores no seu território, independentemente da localização
geográfica, a um preço acessível, garantindo que são acessíveis aos utilizadores das zonas rurais
ou de zonas onde os custos sejam elevados. Sobre o financiamento das obrigações de serviço
universal, o CES defende que o serviço universal seja financiado por todos os operadores, em
função da parte de mercado e grau de envolvimento no mercado.

A consulta às partes interessadas prevista no artigo 29º é insuficiente, já que não prevê uma
consulta a nível europeu. Por isso o Comité propõe a criação de um Foro ou Observatório das
telecomunicações, com sede no CES para que se tenha em conta a opinião dos sectores e partes
interessadas a nível comunitário.

− Contacto: Carmen AVELLANER
(Tel.: 32 2 546 9794 – e-mail: carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int)

•  Comité de segurança marítima/Prevenção da poluição
Relatora: A. BREDIMA-SAVOPOULOU (Empregadores – GR)
Co-relator: D. RETUREAU  (Trabalhadores – F)

− Referência: COM(2000) 489 final – 2000/0236 – 0237 COD – CES 230/2001
 

− Contacto:  Luís LOBO
(Tel.: 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

____________________

mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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3. SECÇÃO AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL,
AMBIENTE

•  Política Comum da Pesca
Relator: E. CHAGAS (Trabalhadores – P)

− Referência: Aditamento a parecer de iniciativa – CES 244/2001
 
− Pontos principais: Em antecipação do Livro Verde sobre as opções da futura Política Comum

da Pesca (PCP), que será publicado em Março, o Comité formula as seguintes recomendações.

Ao referirmos o estado de degradação em que se encontram os recursos haliêuticos, não
podemos deixar de referir, pela sua importância, a pesca que não se destina ao consumo humano.
Mais de 1/3 das capturas mundiais (30 milhões de toneladas de peixe) têm como destino a
farinha. Estas indústrias são também responsáveis pelo actual estado geral de rarefacção dos
recursos.

O CES preconiza a manutenção das restrições de acesso à zona das 12 milhas e a perenização da
actual derrogação, como zona de protecção para as actividades pesqueiras tradicionais das
populações costeiras. Confirma ainda a sua posição quanto à manutenção, embora com
melhorias, do sistema de TACs e Quotas como via para completar a política de adequação das
capacidades de pesca aos recursos disponíveis.

No seguimento do parecer do Comité, convirá redefinir o conceito de capacidade, de modo que
em lugar de se considerar unicamente a tonelagem total da frota e a potência dos motores, se
pudesse apostar na distinção entre capacidade activa que é geradora de esforço de pesca e
capacidade passiva que não interfere nesse aspecto Esta mudança poderia permitir um maior
valor acrescentado no tocante à melhoria e qualidade das condições de vida a bordo e ganhos
significativos em matéria de segurança.

Torna-se necessário afinar a investigação e os estudos sobre os efeitos sobre o meio ambiente
marinho da problemática da poluição, do clima e da qualidade do ar, realizar progressos
substantivos no sentido de uma gestão integrada das zonas costeiras, de modo a que as boas
práticas ecológicas e ambientais sejam uma realidade.
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− Contacto: Nikolaos PIPILIAGKAS
(Tel.: 32 2 546 9109 – e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

− Protecção civil em casos de emergência
Relatora: S. zu EULENBURG (Interesses diversos – D)

− Referência: COM(2000) 593 final – 2000/0248 CNS – CES 231/2001
 

− Contacto: Julius LANGENDORFF
(Tel.: 32 2 546 9111 – e-mail: julius.langendorff@esc.eu.int)

____________________

4. SECÇÃO UNIÃO ECONÓMICA E MONETÁRIA, COESÃO
ECONÓMICA E SOCIAL

•  Alteração das disposições gerais sobre os Fundos Estruturais
Relator: D. MENGOZZI  (Interesses diversos – I)

− Referência: COM(2000) 774 final – (AVC 2000/0306) – (CNS 2000/0307) – (CNS 2000/0308)
– (CNS 2000/0309) – (CNS 2000/0310) – CES 232/2001

 
− Pontos principais: O Comité aprova as propostas da Comissão.

 
− Contacto: Roberto PIETRASANTA

(Tel.: 32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Aplicação do direito comunitário às Ilhas Canárias
Relatora: M. LOPEZ ALMENDARIZ (Empregadores – ES)

− Referência: COM (2001)76 final – 2000/0353 CNS – CES 243/2001

− Contacto: Alberto ALLENDE
(Tel.: 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
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•  O CONTRIBUTO DO COMITÉ PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS DE
POLÍTICA ECONÓMICA PARA 2001

O lançamento do Euro e a aventura da União Económica e Monetária é, sem dúvida, um dos
passos mais arrojados, até ao momento, na história da integração europeia. Graças ao
ajustamento desencadeado pelo processo de Maastricht, a Europa pode vangloriar-se de taxas de
inflação baixas e finanças públicas saudáveis. Na medida em que atingiu um grau sem
precedentes de estabilidade interna de preços, o euro provou ser um sucesso inaudito. Contudo, a
evolução do valor externo do euro não foi totalmente convincente. Um factor que pode explicar
este desempenho não muito impressionante foi o fracasso da "Eurolândia" para falar a uma só
voz e actuar de forma coerente sobre questões monetárias e económicas. Até ao momento, ainda
não se atingiu o grau de coordenação das políticas económicas necessário ao apoio da política
monetária comum. Os diferentes aspectos deste problema são abordados em dois pareceres de
iniciativa, Coordenação das políticas económicas como consequência da UEM e Estudos
macroeconómicos comparativos. Outro parecer de iniciativa aborda de forma crítica as actuais
orientações gerais de política económica. Juntamente com o parecer sobre os indicadores
estruturais, este "pacote" de pareceres constitui o contributo do Comité para a elaboração das
Orientações Gerais de Política Económica para 2001.

•  Estudos comparativos dos resultados macroeconómicos
Relatora: U. KONITZER (Trabalhadores – DE)

− Referência: Iniciativa – CES 238/2001

− Pontos principais: Para que a Europa atinja um crescimento sustentado importa evitar alguns
estrangulamentos e ultrapassar finalmente o característico pessimismo europeu em termos de
crescimento. Além disso, há que melhorar urgentemente a compreensão que todos os grupos
económicos e sociais têm das inter-relações e ordens de grandeza macroeconómicas, para
facilitar um diálogo objectivo entre os diferentes grupos e melhorar, de tal sorte, o consenso
sobre os comportamentos e políticas macroeconomicamente adequados. São sugeridos vários
temas de estudo no parecer que ajudarão a identificar moldes da política macroeconómica que
poderão conduzir ao crescimento e à criação de emprego.

Sobre a política monetária – da competência do Banco Central Europeu: É correcto o valor de
referência para a evolução da massa monetária do euro, tendo em conta a evolução do potencial
de produção e das capacidades de produção não utilizadas? Como deve o Banco Central reagir à
evolução salarial ou orçamental na UEM e em cada país?



INFORMAÇÕES GERAIS44

Boletim 02.04.2001 - PT - PE 299.527

Sobre a política orçamental – da competência dos governos da UE: Como conseguiram os
diferentes países reduzir os défices orçamentais desde o início dos anos noventa: reduções de
despesas, aumentos de impostos e taxas, efeitos mecânicos, como, por exemplo, a redução da
incidência dos juros graças à própria UEM, receitas fiscais adicionais por motivos conjunturais;
como avaliar estes desenvolvimentos?

Sobre a política salarial – principais intervenientes são os parceiros sociais: Que diferenças na
evolução macroeconómica dos salários são possíveis e economicamente justificáveis entre os
países participantes na união monetária? Quais são as consequências possíveis de divergências
não justificadas da evolução salarial?

 Em caso de debate público e profissional de matérias macroeconómicas aumentam as hipóteses de
lograr, no quadro de estabilidade da UEM, um crescimento sustentável, maior prosperidade e,
em última análise, pleno emprego, facto que teria simultaneamente amplas consequências
positivas em matéria de política social e de política geral.

 
− Contacto: Katarina LINDAHL

(Tel.: 32 2 546 9254 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  Coordenação das políticas económicas como consequência da UEM
Relator: L. NYBERG (Trabalhadores – SV)

− Referência: Iniciativa – CES 239/2001

− Pontos principais: No contexto da coordenação das políticas económicas, mais do que a
natureza exacta das medidas a tomar, há que destacar a direcção, seja ela restritiva ou expansiva.

É imperioso reflectir, antes de passar a medidas concretas, para saber até que ponto as várias
medidas têm influência nos outros Estados-Membros. A amplitude do impacto, que pode ser
mais forte ou menos forte, depende da situação conjuntural do momento.

Importa melhorar o conhecimento em termos da eficácia das várias medidas nas diversas
situações conjunturais.

Um regime fiscal que prevê bases tributáveis facilmente transferíveis de um país para outro
cria uma margem dentro da qual se deveria aproveitar as diferenças entre as situações
económicas.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Pressupõe-se sempre que haverá comedimento durante períodos de prosperidade económica. A
moderação não deverá, contudo, ser levada ao absurdo. Há que encontrar o equilíbrio entre os
dois pólos: aproveitar as possibilidades criadas pela expansão e evitar que surjam afunilamentos
que fazem aumentar a inflação.

Depois da reflexão necessária, deve-se deixar os próprios países decidir que medidas consideram
mais adequadas. Isto não significa, porém, forçosamente que o assunto não seja debatido no
Conselho de Ministros. Este debate deve, antes, ser a chave para a configuração concreta da
coordenação das políticas económicas e deve poder realizar-se no âmbito das estruturas
existentes.

 
− Contacto: Katarina LINDAHL

(Tel.: 32 2 546 9254 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

− Orientações Gerais da Política Económica para o ano de 2000
Relator: H. PUTZHAMMER (Trabalhadores – DE)

− Referência: Iniciativa – CES 240/2001

− Pontos principais: Apraz ao Comité que, neste contexto, se tenha este ano optado por um
procedimento inclusivo de elaboração e transmissão das Orientações Gerais. Possibilita-se,
deste modo, a aplicação de um procedimento amplo, transparente, democrático e coordenado,
numa espécie de sistema rotativo de consultas, com base no qual o Conselho (ECOFIN)
decide das orientações gerais da política económica. Nem sempre se vislumbra como a
repetição de recomendações de anos anteriores se coaduna com a nova estratégia da UE
adoptada em Lisboa.

O prosseguimento da actual política de consolidação orçamental deverá procurar reduzir o
défice orçamental e a dívida pública e melhorar, simultaneamente, a qualidade das despesas
mediante investimentos orientados para o futuro. A transição para uma economia baseada no
conhecimento deverá ser feita sem que a "fractura digital" (digital divide) da sociedade
conduza a novas desigualdades sociais. A continuação da reforma dos mercados, uma
cooperação reforçada na área da investigação, acções especiais dirigidas para os trabalhadores
menos qualificados, a supressão dos entraves ao comércio de serviços são tudo medidas
necessárias.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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A política monetária deverá orientar-se para a estabilidade dos preços e o crescimento,
conforme reza o Tratado. A observação dos custos salariais unitários reais da UE revela que o
preço relativo do factor trabalho tem diminuído de forma constante nos últimos dez anos e
não representa, portanto, qualquer obstáculo ao crescimento do emprego. A reunião anual
extraordinária da Primavera do Conselho Europeu dedicada a questões laborais dará um maior
ímpeto à coordenação dos três processos referentes à estratégia europeia para o emprego.

É muito positivo o facto de se abordar a necessidade de um maior desenvolvimento
sustentável na UE. O cumprimento do Protocolo de Quioto subscrito pela UE deveria estar
aqui em primeiro plano. Acontecimentos recentes reforçaram o apoio do Comité a uma
directiva sobre tributação da energia uniforme. Em geral, a abordagem comunitária deverá
ser, futuramente, muito mais privilegiada no âmbito do desenvolvimento sustentável.

 
− Contacto: Katarina LINDAHL

(Tel.: 32 2 546 9254 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

− Indicadores estruturais
Relatora: M. BULK (Trabalhadores – NL)

− Referência: COM(2000) 594 final – CES 241/2001

− Pontos principais: O Comité congratula-se com a proposta da Comissão de estabelecer uma
série de indicadores que sirvam de base ao relatório de síntese anual. O Comité sublinha
expressamente a prioridade dada ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de um sistema fiável
de informação estatística e espera que a Comissão tenha em conta, no seu trabalho, o
contributo representado pelo presente parecer. Atendendo à complexidade do
desenvolvimento futuro do conjunto de indicadores, e ao interesse que há em fazê-lo, o
Comité irá seguir passo a passo o desenvolvimento do sistema de informação estatística.

Pensa o Comité dever ser reconhecido que a utilização de indicadores avulsos não permite
uma verdadeira síntese, assim como é incapaz de dar conta das diferenças entre os
Estados-Membros quanto à estrutura económica geral. Uma estrutura mais detalhada, com
indicadores tanto quanto possível derivados de um único sistema básico de informação
estatística, proporcionará uma imagem mais clara.

 
− Contacto: Roberto PIETRASANTA

(Tel.: 32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

____________________

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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5. SECÇÃO EMPREGO, ASSUNTOS SOCIAIS E CIDADANIA

− Incentivos comunitários no domínio do emprego
Relator: G. VINAY (Trabalhadores – IT)

− Referência: COM(2000) 459 final – 2000/0195 COD – CES 233/2001

− Pontos principais: O Comité acolhe favoravelmente a proposta da Comissão, pois é
preocupação constante do Comité a necessidade de definir indicadores comuns.

No entanto, o CES não aprova a insistência num comité que já não tem, na realidade, qualquer
papel a desempenhar.

A Comissão informará os parceiros sociais sobre os resultados das medidas de aplicação
apenas a seu pedido. O Comité entende que a informação deveria ser prestada de forma
regular.

É positivo que a participação nas actividades seja aberta a países terceiros.

O Comité considera que à acção a nível local deveria ser dado mais relevo nos incentivos
mencionados na decisão.

− Contacto: Susanne JOHANSSON
(Tel.: 32 2 546 9619 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

− A dimensão europeia da educação: natureza, conteúdo e perspectivas
Relator: C. KORYFIDIS (Trabalhadores – GR)
Co-relator: B. RUPP (Interesses diversos – DE)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES 242/2001

− Pontos principais: No presente parecer o Comité formula, entre outras, as seguintes
recomendações:

 
− recomenda a continuação e o reforço das diligências iniciadas para desenvolver um

verdadeiro Espaço Europeu da Educação e da Cultura;
 
− preconiza que, no domínio da educação, a mobilidade seja considerada uma prioridade;

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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− para o Comité, a aprendizagem ao longo da vida constitui a chave da iniciação do cidadão na

sociedade da informação, nas novas tecnologias em geral e na nova economia;
 
− a iniciativa "eLearning" constitui a principal iniciativa lançada pela Europa para iniciar os

cidadãos na era digital. O Comité recomenda, assim, que se eliminem quanto antes os
obstáculos ao desenvolvimento eficaz desta iniciativa;

 
− o Comité defende que a educação deverá continuar a ser regida pelos valores universais do

humanismo;
 
− percebendo e sublinhando a importância que a educação reveste na perspectiva da integração

europeia, o Comité recomenda que se envidem todos os esforços possíveis para que a
educação continue a desempenhar um papel de primeiro plano na política europeia e na vida
económica e social.

− Contacto: Stefania BARBESTA
(Tel.: 32 2 546 9510 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

____________________

6. SECÇÃO DE RELAÇÕES EXTERNAS

− A dimensão setentrional
Relator: U. WESTERLUND (Trabalhadores – S)

− Referência: Aditamento a parecer de iniciativa – CES 237/2001

− Pontos principais: A execução do plano de acção é um processo dinâmico que exige
avaliações periódicas. Conforme se indica acima, o Comité defende o seu ulterior
desenvolvimento numa série de aspectos relevantes.

Para o Comité, é essencial favorecer o desenvolvimento através da participação da sociedade
civil organizada da Europa setentrional em moldes totalmente diferentes do que até aqui.
Neste caso, a responsabilidade cabe, sobretudo dentro das próprias organizações, a todas as
autoridades envolvidas: ao nível europeu, ao nível da região do Mar Báltico, ao nível nacional
e ao nível local.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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O Comité acha por bem sublinhar a importância de as empresas e as instituições financeiras
internacionais colaborarem com os governos no prosseguimento da programação. É
absolutamente premente arrancar com os grandes projectos de infra-estruturas planeados.

A dimensão setentrional da UE é um instrumento eficaz para toda a Europa setentrional, tanto
para solucionar os problemas existentes como para acelerar uma evolução positiva. Esta
iniciativa contribuirá para a adesão bem sucedida dos países candidatos Estónia, Letónia,
Lituânia e Polónia. Poderá servir igualmente de motor da cooperação entre a UE e a Rússia
baseada no Acordo de Parceria e Cooperação firmado entre a UE e a Rússia, na estratégia da
UE para a Rússia e no programa homólogo da Rússia para o desenvolvimento das relações
com a UE.

É essencial que, na sua cooperação com os países parceiros, a UE se empenhe resolutamente
na realização do plano de acção e estabeleça objectivos concretos e prazos para o
cumprimento das várias fases. Para executá-lo com eficácia, é necessário traçar uma estratégia
comum para a Europa setentrional, o que requer, designadamente, um fórum que se ocupe da
programação e do acompanhamento e em que participem todas as partes interessadas.

É preciso envolver os actores económicos e sociais da sociedade civil organizada no arranque,
na realização, na avaliação e no desenvolvimento ulterior das actividades no âmbito da
dimensão setentrional. Todas as autoridades, seja a que nível for, devem dar o seu contributo
nesse sentido.

O Comité tenciona, por seu lado, prosseguir o diálogo, pelas vias apropriadas, com os
representantes dos actores económicos e sociais da sociedade civil organizada da região do
Mar Báltico, sobretudo da Rússia. As experiências colhidas na primeira reunião multilateral
sobre a dimensão setentrional da UE em Umeå, em 5 e 6 de Fevereiro de 2001, mostraram
como é útil manter este diálogo.

− Contacto: Maarit LAURILA
(Tel.: 32 2 546 9810 – e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int)

____________________

mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu
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7. SUBCOMITÉ

− Revisão intercalar da estratégia europeia de emprego
Relator: Jan OLSSON (Interesses diversos – SV)
Co-relatora: Ursula ENGELEN-KEFER (Trabalhadores – D)

− Referência : Parecer de iniciativa – CES 236/2001

− Pontos principais: O propósito do presente parecer é fazer a revisão dos vários processos
(Luxemburgo, Cardiff, Colónia) no quadro de uma abordagem global e ter em vista o
Conselho da Primavera de Estocolmo, em 2001, primeiro seguimento da Cimeira de Lisboa,
que confirmou a necessidade de coordenação dos três processos e de introdução de novos
elementos.
No que se refere ao processo do Luxemburgo, o Comité sublinha a necessidade de objectivos
mais claramente quantitativos e qualitativos para promover o espírito empresarial e o
empenho dos parceiros sociais em todos os níveis pertinentes.

O Comité salienta igualmente a necessidade de um seguimento mais sistemático e coerente da
aplicação do processo de Cardiff com maior envolvimento dos parceiros sociais e das demais
forças económicas e sociais.

O Comité observa que o processo de Colónia já se iniciou, mas sublinha que as organizações
europeias dos parceiros sociais têm o mesmo ponto de vista em relação à participação efectiva
dos ministros das Finanças e o facto de o diálogo abarcar do mesmo modo as relações entre a
política macroeconómica e as reformas estruturais.

O grande desafio será aumentar as taxas médias de emprego de todos os Estados-Membros
para alcançar os objectivos globais (60% para as mulheres e 70% para os homens). Esse
aumento deve ser acompanhado de medidas adequadas que contribuam para a coesão social.

Isto inclui:
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− aumentar a participação das pessoas mais velhas no trabalho;
 
− atingir uma taxa de emprego feminino mais elevada, melhorando as possibilidades de

conciliar vida familiar com vida profissional;
 
− integrar grupos vulneráveis no mercado do trabalho;
 
− melhorar as condições de residência dos nacionais de países terceiros e reconsiderar as

políticas de imigração sob todos os aspectos.

Uma abordagem tão abrangente carece da participação da totalidade da sociedade civil
organizada.

O esforço para facilitar a criação e a transferência de empresas é crucial para aumentar a taxa
de emprego.

O Comité é favorável a que as empresas assumam a responsabilidade social, tendo em conta
todos as partes interessadas, para além da regulamentação estabelecida pelos parceiros sociais
ou por órgãos legislativos.

O CES reconhece a necessidade urgente de pôr em marcha uma nova política de simplificação
que assegure o bom funcionamento do mercado único.

Para optimizar o rendimento da investigação e a utilização dos recursos financeiros, são
necessárias coordenação e descentralização.

− Contacto: Susanne JOHANSSON
(Tel.: 32 2 546 9619 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

____________________

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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COMISSÕES
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES                  (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

MAIJ-WEGGEN
(PPE-DE)

Asilo: procedimento comum e
estatuto uniforme, válido em na União

AFET (P) 20.03.01 C5-0101/01

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Imigração: política comunitária AFET (P) 20.03.01 C5-0100/01

MCAVAN
(PSE)

Alteração do Regimento na sequência
da decisão da Mesa de 11/12/2000

AFET (P) 20.03.01

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Prioridades e objectivos da UE para as
relações externas no domínio da
justiça e dos assuntos internos

AFET (P) 20.03.01 C5-0102/01

BONINO
(TDI)

Luta contra as minas terrestres
antipessoal em países terceiros, com
excepção dos países em
desenvolvimento

AFET (F) 20.03.01 C5-0158/00

GRAÇA
MOURA
(PPE-DE)

Relações CE/China: desenvolvimento
de uma parceria global. Execução da
Comunicação

AFET (F) 20.03.01 C5-0098/01

HOFF
(PSE)

O alargamento da União: região russa
de Kaliningrado, circulação das
pessoas e das mercadorias

AFET (F) 20.03.01 C5-0099/01

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Pedido de adesão da Turquia AFET (F) 20.03.01 C5-0036/00

SOULADAKIS
(PSE)

Pedido de adesão da Lituânia AFET (F) 20.03.01 C4-0379/97

SWOBODA
(PSE)

Acordo UE/FYROM: Acordo de
Estabilização e de Associação

AFET (F) 20.03.01

TITLEY
(PSE)

Segundo relatório anual relativo ao
Código de Conduta da UE em matéria
de exportação de armamento

AFET (F) 20.03.01 C5-0111/01

Grupo
PPE-DE

Álcool etílico de origem agrícola:
organização comum de mercado
OCM

AGRI (F) 21.03.01 C5-0095/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Estatuto e financiamento dos partidos
políticos europeus

BUDG (P) 22.03.01 C5-0081/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Espaço europeu da investigação:
acções que visam contribuir para a sua
realização; programa-quadro
plurianual

BUDG (P) 22.03.01 C5-0087/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Espaço europeu da investigação:
acções em matéria de investigação e
ensino, programa-quadro 2002-2006

BUDG (P) 22.03.01

Grupo
PPE-DE

Carne de bovino: organização comum
de mercado OCM (alt. Reg. (CE) nº
1254/1999

BUDG (P) 22.03.01 C5-0082/01

Grupo
PPE-DE

Culturas arvenses: sistema de apoio
aos produtores (alt. Reg. (CE) nº
1251/1999

BUDG (P) 22.03.01 C5-0083/01

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Aviação civil: regras comuns,
Agência Europeia para a Segurança da
Aviação

CONT (P) 22.03.01 C5-0663/00

BOURLANGES
(PPE-DE)

Reforma administrativa da Comissão:
gestão dos programas comunitários,
estatuto das agências

CONT (F) 22.03.01 C5-0036/01

HUHNE
(ELDR)

Pedido de adesão da Polónia ECON (P) 21.03.01 C4-0109/99

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Pedido de adesão da República Checa ECON (P) 21.03.01 C4-0111/99

KARAS
(PPE-DE)

Pedido de adesão da Hungria ECON (P) 21.03.01 C4-0113/99

TORRES
MARQUES
(PSE)

Euro: protecção contra a falsificação ECON (P) 21.03.01 C5-0054/01

MAATEN
(ELDR)

Recomendação da Comissão sobre os
meios para facilitar a preparação dos
agentes económicos para a passagem
ao Euro

ECON (F) 21.03.01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Administrações públicas: contas não
financeiras trimestrais

ECON (F) 21.03.01 C5-0079/01

GLANTE
(PSE)

Alargamento a Chipre ITRE (P) 21.03.01 C4-0108/99

GLANTE
(PSE)

Pedido de adesão da Roménia ITRE (P) 21.03.01 C4-0375/97

GLANTE
(PSE)

Pedido de adesão da Eslováquia ITRE (P) 21.03.01 C4-0376/97

GLANTE
(PSE)

Pedido de adesão da Polónia ITRE (P) 21.03.01 C4-0109/99

GLANTE
(PSE)

Pedido de adesão da Hungria ITRE (P) 21.03.01 C4-0113/99

GLANTE
(PSE)

Pedido de adesão da Turquia ITRE (P) 21.03.01 C5-0036/00

GLANTE
(PSE)

Pedido de adesão da Letónia ITRE (P) 21.03.01 C4-0377/97

GLANTE
(PSE)

Pedido de adesão da Estónia ITRE (P) 21.03.01 C4-0110/99

GLANTE
(PSE)

Pedido de adesão da Lituânia ITRE (P) 21.03.01 C4-0379/97

GLANTE
(PSE)

Pedido de adesão da Bulgária ITRE (P) 21.03.01 C4-0380/97

GLANTE
(PSE)

Pedido de adesão da República Checa ITRE (P) 21.03.01 C4-0111/99

GLANTE
(PSE)

Pedido de adesão da Eslovénia ITRE (P) 21.03.01 C4-0112/99

GLANTE
(PSE)

Adesão de Malta ITRE (P) 21.03.01 C4-0163/99

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

GALILEO: programa de
radionavegação por satélite;
resultados da fase de definição

ITRE (P) 21.03.01 C5-0110/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PPE-DE

Serviços: uma estratégia para o
mercado interno

ITRE (P) 21.03.01 C5-0103/01

MARINHO
(PSE)

Estatuto e financiamento dos partidos
políticos europeus

JURI (P) 21.03.01 C5-0081/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Imigração: política comunitária JURI (P) 21.03.01 C5-0100/01

NEWTON
DUNN
(PPE-DE)

Ambiente: participação do público na
elaboração de planos e projectos (alt.
Directiva 85/377/CEE)

LIBE (P) 20.03.01 C5-0027/01

TURCO
(NI)

Mutilações genitais femininas LIBE (P) 20.03.01

Grupo
PPE-DE

Papel dos pavilhões de conveniência
no sector da pesca

RETT (P) 20.03.01

Grupo
VERTS/ALE

O Tratado de Nice e o futuro da União
Europeia

RETT (P) 20.03.01

Grupo
PSE

Alteração do Regimento na sequência
da decisão da Mesa de 11/12/2000

RETT (P) 20.03.01

Grupo
PSE

Transportes rodoviários: ecopontos
aplicáveis aos veículos pesados em
trânsito pela Áustria (alt. Protocolo 9,
Acto)

RETT (F) 20.03.01 C5-0769/00

Grupo
PPE-DE

Transporte rodoviário: formação dos
motoristas de veículos de transporte
de mercadorias e de passageiros

RETT (F) 20.03.01 C5-0037/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PPE-DE

Transporte marítimo: formalidades à
chegada e à partida dos portos
comunitários, Convenção FAL

RETT (F) 20.03.01 C5-0051/01

Grupo
PPE-DE

Regulamento relativo às estatísticas
dos transportes ferroviários

RETT (F) 20.03.01 C5-0052/01

Grupo
PSE

Sistema estatístico europeu:
Nomenclatura das Unidades
Territoriais Estatísticas (NUTS)
comum

RETT (F) 20.03.01 C5-0065/01

Grupo
PPE-DE

Serviços portuários: acesso ao
mercado

RETT (F) 20.03.01 C5-0078/01
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ACTOS OFICIAIS
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão: Terceiro relatório da Comissão sobre o
funcionamento do sistema de controlo dos recursos próprios
tradicionais (1997 - 1999) (nº 5 do artigo 18º do Regulamento
[CE, Euratom] n 1150/00 do Conselho, de 22 de Maio de 2000)

BUDG
CONT

COM (01) 32
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre a simplificação da legislação agrícola

JURI
AGRI

COM (01) 48
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu
e ao Comité Económico e Social: relativa a uma estratégia para a
União aduaneira

TOUT
JURI

COM (01) 51
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Rio, dez anos volvidos: Preparação da Cimeira
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em 2002

DEVE
ITRE
ENVI

COM (01) 53
final

Relatório da Comissão: os objectivos futuros concretos dos
sistemas educativos

EMPL
ITRE
CULT

COM (01) 59
final

Comunicação da Comissão: "as regiões na nova economia"
orientações relativas às acções inovadoras do FEDER

CULT
ITRE
RETT

COM (01) 60
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
sobre os progressos realizados na aplicação das medidas
específicas a favor das ilhas menores do mar Egeu em 1996 e
1997

RETT
AGRI

COM (01) 64
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: comércio electrónico e serviços financeiros

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (01) 66
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu: Quadro
especial de assistência a favor dos fornecedores tradicionais
ACP de bananas (Regulamento (CE) n 856/1999 do Conselho)
Relatório bienal da Comissão 2000

AGRI
ITRE
DEVE

COM (01) 67
final

Comissão das Comunidades Europeias: Livro Verde sobre la
política integrada relativa aos produtos

ITRE
ENVI

COM (01) 68
final
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Propostas alteradas
(Artigo 250º, Nº 2 do Tratado CE)

Assunto Competência Doc.

Proposta alterada de directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à segurança geral dos produtos

BUDG
ITRE
JURI
ENVI

COM (01) 63
final
COD 000073
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LEGENDAS

AA : Outros actos
AVC : Processo de parecer favorável
avis COM : Parecer da Comissão sobre as alterações do

Parlamento Europeu à posição comum do Conselho

CNS Processo di consulta
CRE : Relato Integral das Sessões
LEX-CSL : Acto definitivo adoptado pelo Conselho
LEX-PE : Acto definitivo aprovado pelo Parlamento
LEX PE-CSL : Acto definitivo adoptado em co-decisão
orien CSL : Orientação comum do Conselho
PE 1ère : Processo de co-decisão, Parlamento, 1ª leitura
PE 2ème : Processo de co-decisão, Parlamento, 2ª leitura
PE 3ème : Processo de co-decisão, Parlamento, 3ª leitura
pos CSL : Posição comum adoptada pelo Conselho
prop COM : Proposta da Comissão
prop CSL : Proposta do Conselho

A presente secção é da autoria da Direcção-Geral das Comissões e Delegações

ACOMPANHAMENTO DOS
TRABALHOS

DO PARLAMENTO EUROPEU
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PERIODO DE SESSÕES DE 28 DE FEVEREIRO A 1 DE MARÇO DE 2001

Bruxelas

Resumo das 
resoluções e decisçoes aprovadas,

temas debatidos em sessão e seguimento dado
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réseaux et services des
communications électroniques
accés aux réseaux de communications

et aux installations associées
autorisation de réseaux et de
services de communications

codécison

Guinée Équatoriale: protocole de pêche
captures pour le Dissostichus spp.
stocks de grands migrateurs:

mesures à incidence financière
mesures de contrôle
mesures techniques

modification du règl.850/98
protection des juvéniles d'organismes marins
visa pour franchir les frontières extérieures

consultation

Travaux législatifs

reforme de la Commission
et ressources humaines

fièvre aphteuse
Irak:attaques aériennes

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

mandat de négociation d'un accord
d'association interrégional avec le:

Mercosur
Chili

femmes émigrantes des pays MED
et globalisation

politique du développement de la CE

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

projet de budget rectif/suppl. 1/2001

Travaux budgétaires

Session FÉV II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Commission: Communication sur la réforme et
les ressources humaines

Conseil/Commission:  déclarations
sur les attaques aériennes en Irak

Guinée équatoriale : protocole de
pêche

Mercosur : mandat de négociation
d’un accord interrégional

Commission: déclaration sur la
fièvre aphteuse au Royaume-Uni

Chili : mandat de négociation d’un
accord interrégional

Budget Rectificatif Supplémentaire
1/2001
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A m e n d e m e n t s  l é g i s la t i f s

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

P a a s i l i n n a
A 5 - 0 0 5 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 4  I T R E

B r u n e t t a
A 5 - 0 0 6 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 6  I T R E

N i e b l e r
A 5 - 0 0 6 2 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 8  I T R E

G a l l a g h e r
A 5 - 0 0 4 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 8 7  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 7 1  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 6 8  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 7 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 5 3  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 8 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 1 5  P E C H

P i é t r a s a n t a
A 5 - 0 0 5 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 4 9  P E C H

L e h n e
A 5 - 0 0 5 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 3 0  L I B E

c o m m . a u  f o n d  
A m . d é p o s é s  e n  s é a n c e

P E : n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l. :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s  e n  s é a n c e
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Actividade Legislativa

I. Processos Legislativos

Legendas:
***III : Conciliação  - ***II : Co-decisão- segunda leitura - ***I : Co-decisão – primeira leitura - *** : Parecer favorável - * :
Consulta

Título Autor: ref. do dossier
Doc.  Sessão

Relator

processo Deliberações em
sessão

Conselho:
posição em

sessão

Comissão:
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e
serviços de comunicações electrónicas

ITRE 2000/0184
A5-0053/2001

Paasilinna

***I Proposta legislativa
alterada

…/… Liikanen
28/02/01

01-Mar-01

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa ao acesso e interligação de redes de comunicações
electrónicas e recursos conexos

ITRE 2000/0186
A5-0061/2001

Brunetta

***I Proposta legislativa
alterada

…/… Liikanen
28/02/01

01-Mar-01

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à autorização de rede e serviços de comunicações
electrónicas

ITRE 2000/0188
A5-0062/2001

Niebler

***I Proposta legislativa
alterada

…/… Liikanen
28/02/01

01-Mar-01

Proposta de regulamento do Conselho relativo à conclusão do
protocolo que fixa, para o período compreendido entre 1 de
Julho de 2000 e 30 de Junho de 2001, as possibilidades de
pesca e a compensação financeira previstas no Acordo entre a
Comunidade Económica Europeia e o Governo da República
da Guiné Equatorial respeitante à pesca ao largo da costa da
Guiné Equatorial

PECH 2000/0287
A5-0044/2001

Gallagher

* Proposta legislativa
alterada

…/… Fichler
28/02/01

01-Mar-01
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Título Autor: ref. do dossier
Doc.  Sessão

Relator

processo Deliberações em
sessão

Conselho:
posição em

sessão

Comissão:
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Proposta de regulamento do Conselho que estabelece um
esquema de documentação das capturas de Dissostichus spp.

PECH 2000/0171
A5-0045/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* Proposta legislativa
alterada

sem debate sem debate 01-Mar-01

Proposta de decisão do Conselho relativa a uma participação
financeira da Comunidade em certas despesas relativas à
execução de determinadas medidas de gestão dos peixes
altamente migradores

PECH 2000/0268
A5-0046/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* Proposta legislativa
alterada

…/… Fichler
28/02/01

01-Mar-01

Proposta de regulamento do Conselho que estabelece certas
medidas de controlo aplicáveis às actividades de pesca de
determinadas unidades populacionais de grandes migradores

PECH 2000/0253
A5-0047/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* Proposta legislativa
alterada

…/… Fichler
28/02/01

01-Mar-01

Proposta de regulamento do Conselho que altera pela sexta vez
o Regulamento (CE) nº 850/98 relativo à conservação dos
recursos da pesca através de determinadas medidas técnicas de
protecção dos juvenis de organismos marinhos

PECH 2000/0215
A5-0048/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* Proposta legislativa
alterada

sem debate sem debate 01-Mar-01

Proposta de regulamento do Conselho que estabelece
determinadas medidas técnicas de conservação para certas
unidades populacionais de grandes migradores

PECH 2000/0149
A5-0051/2001

Piétrasanta

* Proposta legislativa
alterada

…/… Fichler
28/02/01

01-Mar-01

Projecto de regulamento do Conselho que fixa a lista dos países
terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto
para transporem as fronteiras externas e a lista dos países
terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação

LIBE 2000/0030
A5-0056/2001

Lehne

* Proposta legislativa
alterada

sem debate sem debate 01-Mar-01
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II.  Alterações legislativas

Numeração das colunas:  I = Título do texto legislativo; II = ref do dossier;  III = comissão competente quanto à matéria de fundo; IV = processo; V = doc. sessão; VI = Relator; VII =
comissão competente quanto à matéria de fundo: número absoluto das alterações apresentadas em sessão; VIII = PE: número absoluto das alterações apresentadas em sessão; IX =
Grupos Políticos :número absoluto das alterações apresentadas em sessão; X = alteraçõesao título da proposta; XI = alterações às citações do preâmbulo XII = alterações aos
considerandos; XIII = alteraçõesaos artigos ou às partes; XIV = alteraçõesaos anexos,incluindo JAI e PESC

I: Título do texto legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XI
V

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um quadro
regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações electrónicas

2000/0184 ITRE ***I A5-0053/2001 Paasilinna 77 74 0 0 0 11 62 1

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao acesso e interligação
de redes de comunicações electrónicas e recursos conexos

2000/0186 ITRE ***I A5-0061/2001 Brunetta 48 46 2 0 0 6 37 3

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à autorização de rede e
serviços de comunicações electrónicas

2000/0188 ITRE ***I A5-0062/2001 Niebler 26 22 2 0 0 8 12 2

Regulamento do Conselho relativo à conclusão do protocolo que fixa, para o
período compreendido entre 1 de Julho de 2000 e 30 de Junho de 2001, as
possibilidades de pesca e a compensação financeira previstas no Acordo entre a
Comunidade Económica Europeia e o Governo da República da Guiné Equatorial
respeitante à pesca ao largo da costa da Guiné Equatorial

2000/0287 PECH * A5-0044/2001 Gallagher 3 3 0 0 0 0 3 0

Regulamento do Conselho que estabelece um esquema de documentação das
capturas de Dissostichus spp

2000/0171 PECH * A5-0045/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0

Decisão do Conselho relativa a uma participação financeira da Comunidade em
certas despesas relativas à execução de determinadas medidas de gestão dos
peixes altamente migradores

2000/0268 PECH * A5-0046/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

2 2 0 0 0 0 2 0

Regulamento do Conselho que estabelece certas medidas de controlo aplicáveis
às actividades de pesca de determinadas unidades populacionais de grandes
migradores

2000/0253 PECH * A5-0047/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0

Regulamento do Conselho que altera pela sexta vez o Regulamento (CE) nº
850/98 relativo à conservação dos recursos da pesca através de determinadas
medidas técnicas de protecção dos juvenis de organismos marinhos

2000/0215 PECH * A5-0048/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0
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I: Título do texto legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XI
V

Regulamento do Conselho que estabelece determinadas medidas técnicas de
conservação para certas unidades populacionais de grandes migradores

2000/0149 PECH * A5-0051/2001 Piétrasanta 9 9 0 0 0 0 7 2

Regulamento do Conselho que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais
estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista
dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação

2000/0030 LIBE * A5-0056/2001 Lehne 12 12 1 0 0 1 10 1

III. Consultas legislativas : aspectos de programação, financeiros e de comitologia

Título Ref. do
dossier

data
comunic.
em sessão
compet.

matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Programação legislativa Aspectos financeiros Comitologia

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo à instituição de uma
Nomenclatura das Unidades Territoriais
Estatísticas

2001/0046
28/2/2001

RETT

O presente acto persegue diversos
objectivos: fixar a divisão das regiões dos
Estados-Membros; determinar os critérios
objectivos para a definição das regiões;
assegurar a comparabilidade e
imparcialidade aquando do
estabelecimento das estatísticas.

Nova acção incluída no programa
legislativo 2001

Nenhum O acto proposto prevê um sistema de
decisão do tipo “comité de
regulamentação" nos termos do artigo 5º
da Decisão  468/99/CE (“comitologia”).
O  comité em causa é o criado pelo acto
382/89/CE que institui um comité misto
de tipo I/IIb/IIIa.
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Título Ref. do
dossier

data
comunic.
em sessão
compet.

matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Programação legislativa Aspectos financeiros Comitologia

Decisão do Conselho relativa à associação dos
países e territórios ultramarinos à Comunidade
Europeia ("Ultramar")

2001/2033
28/2/2001

DEVE

A Decisão 91/482/CEE do Conselho, de
25 julho de 1991, relativa à associação
dos PTU à CE , alterada pela Decisão
97/803/CE, de 24 de Novembro de 1997,
e prorrogada pela Decisão 2000/169/CE,
de 25 de Fevereiro de 2000, é aplicável
até 28 de Fevereiro de 2001. A presente
proposta de decisão destina-se a suceder-
lhe a partir de  Março de 2001

Nova acção incluída no programa
legislativo 2001

Prevêem-se cinco tipos de recursos: a
dotação programável (para PTU e para
cooperação regional); a facilidade de
investimento (=Cotonu);  o apoio
suplementar em caso de flutuações das
receitas de exportação, ajuda de urgência
aos refugiados, subvenções
complementares para os PTU com
melhores prestações (=Cotonu);
empréstimos sobre recursos próprios do
BEI; um quinto recurso (orçamental) a
título das rubricas orçamentais abertas
aos PED (Ajudas de urgência, SIDA,
etc.).

A base jurídica do acto proposto é artigo
187º TCE. Prevêem-se quatro comités de
competências variáveis: um consultativo
e um de gestão, nos termos dos artigos 3º
e 4º da Decisão  468/99/CE
("comitologia"); um terceiro, com
referência ao Acordo interno entre os
representantes dos governos dos Estados-
Membros, e um quarto – consultivo –
para as medidas de salvaguarda.

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento  (CEE) 1911/91 relativo à
aplicação do direito comunitário às ilhas
Canárias

2001/0038
28/2/2001

JURI

Esta proposta tem por objectivo a
prorrogação temporária, por um ano, das
taxas e isenções relativas ao APIM
(arbítrio sobre a produção e as
importações), a aplicação das suspensões
dos direitos autónomos da pauta
aduaneira comum e o período transitório
para a introdução dos direitos da pauta
aduaneira comum na importação de certas
mercadorias nas Ilhas Canárias ao nível
aplicável em 31 de Dezembro de 2000

Acção prorrogada e validada no programa
legislativo  2001

As incidências financeiras relativas aos
aspectos pautais da proposta foram já
tomadas em consideração na proposta
COM (2000) 858 final, aprovada pela
Comissão em 29 de Dezembro de 2000

Nada

Regulamento do Conselho que derroga
determinadas disposições do Regulamento (CE)
nº 2792/1999 que define os critérios e
condições das acções estruturais no sector da
pesca

2001/0035
28/2/2001

PECH

Na sequência do convite formulado pelo
Conselho Europeu de Nice, a Comissão
apresenta uma proposta que prorraga o
actual sistema de ajudas no âmbito da
inactividade – reconversão das frotas, que
expirou em 31/12/2000, por um período
suplementar que se prolonga até 30 de
Junho de 2001

Conselho Europeu de Nice
acção não incluída no programa
legislativo 2001

A presente proposta legislativa não tem
qualquer incidência a título do IFOP

O acto de base 2792/99 mencionado na
presente proposta faz referência a um
comité de gestão nos termos do artigo 4º
da Decisão  468/99/CE ("comitologia")
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Título Ref. do
dossier

data
comunic.
em sessão
compet.

matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Programação legislativa Aspectos financeiros Comitologia

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa ao acesso ao mercado dos
serviços portuários

2001/0047
28/2/2001

RETT

A proposta visa assegurar uma aplicação
mais sistemática das normas do Tratado
(quatro liberdades e regras da
concorrência) no sector portuário.

Acção prorrogada e validada no programa
legislativo 2001

Nada Nada

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo às contas não financeiras
trimestrais das administrações públicas

2001/0056
28/2/2001

ECON

O objectivo do regulamento é precisar: o
conteúdo das contas trimestrais não
financeiras das administrações públicas; a
lista e as principais características das
categorias do SEC 95 que se deverão
transmitir.

Nova acção incluída no programa
legislativo 2001

Nada O acto proposto estabelece uma ligação
estrutural com o Comité do Programa
Estat)istico (CPS) de competência mista
I/IIb/IIIa, instituido pele decisão do
Conselho 89/382/CEE, EURATOM, e o
Comité das Estatísticas Monetárias,
Financeiras e de balança de pagamentos
(CMFB), instituido pela Decisão
91/115/CEE

Regulamento do Conselho relativo ao estatuto e
ao financiamento dos partidos políticos
europeus

2001/0011
28/2/2001

AFCO

Prever um financiamento parcial dos
partidos políticos europeus a fim de lhes
permitir desempenhar o papel que o
artigo 191º do Tratado lhes confere.

A presente proposta visa introduzir uma
cláusula operacional no artigo 191º do
TCE. Associa-se à contribuição da COM,
de 13 de Junho de 2000, para  os
trabalhos da CIG  e às alterações
aprovadas pelo Tratado de Nice.

Subvenções concedidas aos partidos
políticos europeus que satisfazem as
condições previstas no Regulamento do
Conselho relativo ao estatuto e ao
financiamento dos partidos políticos
europeus, não podendo a subvenção
concedida a um partido ultrapassar 75%
do seu orçamento.

O Parlamento Europeu pronuncia-se
sobre todas os litígios relativos ao
respeito das condições estatutárias
visadas no artigo 1º da proposta, em
conformidade com o parecer de um
“comité independente de pessoas
eminentes” nomeado por cinco anos de
comum acordo.

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CE) 1254/1999 que estabelece a
organização comum de mercado no sector da
carne de bovino

2001/0042
28/2/2001

AGRI

A presente proposta tem por objectivo,
mediante a  modificação do Regulamento
(CE) n° 1254/1999 do Conselho, regular
o mercado da carne de bovino.

Acção não incluída no programa
legislativo 2001
na sequência da AGENDA 2000.
Ver programa legislativo 1998

As incidências financeiras foram
calculadas com base nas seguintes
hipóteses: consumo: 2000 :
-5% ; 2001: - 10,08  relativamente à
situação «normal» e regresso progressivo
aos níveis normais até 2005.

Comité de gestão da carne de bovino
instituído pelo Regulamento (CE) n°
1254/1999 do Conselho, de 17 de Maio
de 1999, relativo à organização comum
de mercado no sector da carne de bovino.

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CE) 1251/1999 que institui um
sistema de apoio aos produtores de
determinadas culturas arvenses

2001/0043
28/2/2001

AGRI

A presente proposta tem por objectivo,
mediante a  modificação do Regulamento
(CE) n° 1251/1999, desenvolver um
modo de produção biológico

Acção não incluída no programa
legislativo 2001,
na sequência da AGENDA 2000.
Ver programa legislativo 1998

As incidências financeiras estão a cargo
da rubrica B-1060

Comité de gestão dos cereais instituído
pelo Regulamento (CE) n° 1766/1992
relativo à organização comum de
mercado no sector dos cereais.
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Trabalhos orçamentais
Título Autor: réf. du dossier

Doc.  sessão
Relator

processo Deliberações em sessão Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

sobre o projecto de orçamento rectificativo e suplementar nº
1/2001 da União Europeia para o exercício de 2001

BUDG 2001/2025
A5-0064/2001

Haug

BUD Aprovação do ORS 1/
2001 sem alterações ou
modificações;
resolução aprovada com
alterações

…/… Schreyer
28/02/01

01-Mar-01
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Controlo Político

Título Autor Relator Doc.sessão ref. do
dossier

proces
so

Deliberações em
sessão

Conselho
posição

em sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Proposta de recomendação do Parlamento Europeu ao
Conselho sobre o mandato de negociação de um Acordo
de Associação Inter-regional com o Mercosul

AFET Marset
Campos

A5-0049/2001 2001/2018 INI Resolução aprovada
com alterações

…/… Patten
01/03/01

01-Mar-01

Mandato de negociação de um Acordo de Associação
com o Chile

AFET Salafranca
Sanchez-

Neyra

A5-0050/2001 2001/2017 INI Resolução aprovada
com alterações

…/… Patten
01/03/01

01-Mar-01

Consequências da globalização para as mulheres
emigrantes dos países mediterrânicos

FEMM Aviles Perea A5-0058/2001 2000/2251 INI Resolução rejeitada …/… Nielson
28/02/01

01-Mar-01

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu intitulada "A política de
desenvolvimento da Comunidade Europeia"

DEVE Gemelli A5-0059/2001 2000/2141 COS Resolução aprovada
com alterações

…/… Nielson
28/02/01

01-Mar-01

Situação relativa à febre aftosa Comissão Byrne …/… …/… Comuni
cação

…/… …/… Byrne
28/02/01

…/...

Recursos humanos no âmbito da reforma da Comissão Comissão Prodi
Kinnock

…/… …/… Comuni
cação

…/… …/… Prodi/Kinnock
28/02/01

…/...

Ataques aéreos no Iraque Conselho
Comissão

Danielsson
Patten

…/… …/… Declara
ção

…/… 01/03/01 01/03/01 …/...
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PERIODO DE SESSÕES DE 12 A 15 DE MARÇO DE 2001

Estrasburgo

Resumo das 
resoluções e decisões aprovadas,

temas debatidos em sessão e seguimento dado
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inspections environnementales
grandes installations de combustion

et l imitation des émissions
polluants atmosphériques

et plafonds d'émission nationaux
chauffage de l'habitacle
des vehicules à moteur

accés du public à l '
information environnementale
assurance directe sur la vie

accords de swaps
contrats de garantie de taux
valeurs mobilières; régulation des marchés
EC Investment partners

codécision

protection temporaire en cas d'afflux
massif de personnes déplacées

ressortissants de pays tiers exemptés
d'obligation de visa

ressortissants de pays tiers démunis
des documents

demandes de visas
contrôle et surveillance des frontières
prévention de la criminali té
reconnaissance mutuelle des décisions

d'éloignement
coopération entre juridictions des E-M

et preuves en matière civi le et commerciale
OCM-sucre

consultation

Travaux législatifs

processus "après Nice"
Conseil européen de Stockholm
transferts internationaux

des footballeurs
situation à la frontière RF Yougoslave/Kosovo

et ARY Macédoine
fièvre aphteuse

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

sûreté du transport des matières radioactives
négociations conduites dans le cadre de l 'OMC
protection des intérêts financiers; lutte contre la fraude
plan d'action: renforcer l'efficacité énergétique
grandes orientations des politiques économiques
missions d'assistance et d'observation

électorales de l'UE
stratègie commune à l'égard de l'Ukraine
Internet: organisation et gestion
travaux de l'assemblée ACP/UE (2000)
avenir du secteur de la biotechnologie

Rapports requérant l'avis du PE

prévention des conflits, gestion des crises
construction navale

marchés européens
des valeurs immobilières

stratègie de l'UE en matière
d'information et de communication
statut des assistants
gestion des eaux

Questions orales

commerce sans contrôle
des armes légères

SIDA et Tiers monde
accès aux médicaments
Afghanistan: état de situation,

destruction de l'héritage culturel
Zimbabwe: droits de l'homme
Cabinda: droits de l 'homme
Kalimantan: droits de l'homme
Turkménistan: droits de l'homme
Mozambique: inondations
Mongolie: catastrophe humanitaire
enfants kidnappés

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session MARS 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Zimbabwe : droits de l'homme

Déclarations Conseil/Commission
Processus « Après Nice »
Conseil européen de Stockholm
Fièvre aphteuse
Transferts internationaux de footballeurs

RF Yougoslave/Kosovo – ARYM :
situation à la frontière,
déclarations Conseil/Commission

Ukraine : stratégie commune de l’UE

Mongolie : catastrophe humanitaire

Turkmenistan : droits de l’homme

Afghanistan : destruction de l’héritage culturel

Kalimantan : droits de l’homme

Mozambique : inondations

Cabinda : droits de l'homme
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0

M i l l e r
A 5 - 0 0 5 5 / 2 0 0 1

1 9 9 8 / 0 2 7 7  J U R I

M y l l e r
A 5 - 0 0 6 7 / 2 0 0 1

1 9 9 9 / 0 0 6 7  E N V I

O o m e n - R u i j t e n
A 5 - 0 0 6 8 / 2 0 0 1

1 9 9 8 / 0 2 2 5  E N V I

K a u p p i
A 5 - 0 0 7 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 1 9  E C O N

K o r h o l a
A 5 - 0 0 7 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 6 9  E N V I

K i r k h o p e
A 5 - 0 0 6 9 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 2  L I B E

A n g e l i l l i
A 5 - 0 0 7 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 4  L I B E

M a r i n h o
A 5 - 0 0 7 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 3  J U R I

W i e b e n g a
A 5 - 0 0 7 7 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 2 7  L I B E

D a u l
A 5 - 0 0 8 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 5 0  A G R I

c o m m .  a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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Actividade Legislativa

I. Processos Legislativos

Legendas :
***III : Conciliação  - ***II : Co-decisão- segunda leitura - ***I : Co-decisão - primeira leitura - *** : Parecer favorável  - * : Consulta

Título Autor: Ref. do dossier
Doc. sessão

Relator

Processo Deliberações em sessão Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão
Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho que prevê
critérios mínimos aplicáveis às inspecções ambientais nos
Estados-Membros

DELE 1998/0358
 A5-0041/2001

 Jackson

***III projecto comum aprovado …/… Wallström
13-03-01

14-Mar-01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao
estabelecimento de valores-limite nacionais de emissão de
determinados poluentes atmosféricos

ENVI 1999/0067
 A5-0067/2001

 Myller

***II posição comum alterada …/… Wallström
13-03-01
Barnier

14-03-01

14-Mar-01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos sistemas
de aquecimento dos veículos a motor e seus reboques, que altera a
Directiva 70/156/CEE do Conselho e que revoga a
Directiva 78/548/CEE do Conselho

JURI 1998/0277
 A5-0055/2001

 Miller

***II posição comum alterada …/… Liikanen
13/03/01
Barnier

14-03-01

14-Mar-01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à limitação das
emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de
grandes instalações de combustão

ENVI 1998/0225
 A5-0068/2001
 Oomen-Ruijten

***II posição comum alterada …/… Wallström
13/03/01
Barnier

14/03/01

14-Mar-01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao
encerramento e à liquidação dos projectos aprovados pela Comissão
em aplicação do Regulamento (CE) nº 213/96 do Conselho relativo à
execução do instrumento financeiro "EC Investment Partners"
destinado a países da América Latina, da Ásia, e do Mediterrâneo e à
África do Sul

DEVE 2000/0034
 A5-0086/2001

 Dell'Alba

***II posição comum aprovada sem debate sem debate 14-Mar-01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos seguros
de vida

JURI 2000/0162
 A5-0072/2001
 Lord Inglewood

***I proposta legislativa aprovada …/… Bolkestein
15/03/2001

15-Mar-01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à admissão de
valores mobiliários à cotação oficial de uma bolsa de valores e à
informação a publicar sobre esses valores

JURI 2000/0174
 C5-0390/2000
sans rapport

***I proposta legislativa aprovada sem debate sem debate 14-Mar-01
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Título Autor: Ref. do dossier
Doc. sessão

Relator

Processo Deliberações em sessão Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao acesso às
informações sobre ambiente

ENVI 2000/0169
 A5-0074/2001

 Korhola

***I proposta legislativa alterada …/… Wallström
13-03-01

14-Mar-01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CE) nº 2223/96 no que diz respeito à reclassificação dos
pagamentos ao abrigo de acordos de swap e de contratos de garantia
de taxas

ECON 2000/0019
 A5-0071/2001

 Kauppi

***I proposta legislativa alterada …/… Solbes Mira
14/03/2001

15-Mar-01

Decisão do Conselho que cria uma Rede Europeia de Prevenção da
Criminalidade

LIBE 2000/0824
A5-0070/2001

 Angelilli

* ini-alterada …/… Vitorino
13/03/01

14-Mar-01

Regulamento do Conselho relativo à cooperação entre os tribunais dos
Estados-Membros no domínio da obtenção de provas em matéria civil e
comercial

JURI 2000/0823
 A5-0073/2001

 Marinho

* ini-alterada …/… Vitorino
13-03-01

14-Mar-01

Directiva do Conselho relativa à harmonização das sanções impostas
às empresas que efectuem o transporte para o território dos Estados-
Membros de nacionais de países terceiros sem a documentação
necessária à sua admissão

LIBE 2000/0822
 A5-0069/2001

 Kirkhope

* ini-rejeitada …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

Regulamento que reserva ao Conselho a competência de execução em
relação a determinadas disposições de pormenor e procedimentos
práticos de análise dos pedidos de vistos

LIBE 2000/0805
 A5-0066/2001

 Deprez

* ini-rejeitada …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

Regulamento do Conselho que reserva ao Conselho a competência de
execução em relação a determinadas regras de execução e
procedimentos práticos de aplicação do controlo e da vigilância das
fronteiras

LIBE 2001/0802
 A5-0066/2001

 Deprez

* ini-rejeitada …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

Directiva do Conselho relativa ao reconhecimento mútuo das decisões
de afastamento de nacionais de países terceiros

LIBE 2000/0819
 A5-0065/2001

 Nassauer

* ini-rejeitada …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

Regulamento do Conselho relativo ao período durante o qual os
nacionais de países terceiros, isentos da obrigação de visto, podem
circular livremente no território dos Estados-Membros

LIBE 2000/0806
 A5-0075/2001

 Frahm

* ini-rejeitada …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

Directiva do Conselho relativa a normas mínimas em matéria de
concessão de protecção temporária no caso de afluxo maciço de
pessoas deslocadas e a medidas tendentes a assegurar uma
repartição equilibrada do esforço assumido pelos Estados-Membros ao
acolherem estas pessoas e suportarem as consequências decorrentes
desse acolhimento

LIBE 2000/0127
 A5-0077/2001

 Wiebenga

* proposta legislativa alterada …/… Vitorino
13/03/2001

13-Mar-01

Regulamento do Conselho que estabelece a organização comum de
mercado no sector do açúcar

AGRI 2000/0250
 A5-0081/2001

 Daul

* proposta legislativa alterada …/… Fischler
12/03/2001

13-Mar-01



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS82

Boletim 02.04.2001 - PT - PE 299.527

II. Alterações legislativas
Alt. aprovadas, repartidas segundo a estrutura do acto Alt.  aprovadasTítulo Ref. do dossier

com/PARL
Relator

Doc. sessão
Processo

com/PARL:
número

absoluto das
alterações

apresentadas
em sessão título

I

citações

II

considerandos

III

artigos
partes

IV

Anexos

V

em sessão

=I+II+III+IV+V

provenientes
dos

Grupos
Políticos

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos sistemas de
aquecimento dos veículos a motor e seus reboques, que altera a
Directiva 70/156/CEE do Conselho e que revoga a Directiva 78/548/CEE
do Conselho

1998/0277
JURI
Miller

A5-0055/2001
***II

2 0 0 0 0 2 2 0

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao
estabelecimento de valores-limite nacionais de emissão de determinados
poluentes atmosféricos

1999/0067
ENVI
Myller

A5-0067/2001
***II

10 0 0 3 5 1 9 0

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à limitação das
emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de grandes
instalações de combustão

1998/0225
ENVI

Oomen-Ruijten
A5-0068/2001

***II

23 0 0 0 8 10 18 7

Regulamento (CE) nº 2223/96 no que diz respeito à reclassificação dos
pagamentos ao abrigo de acordos de swap e de contratos de garantia de
taxas

2000/0019
ECON
Kauppi

A5-0071/2001
***I

2 0 0 1 0 1 2 0

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao acesso às
informações sobre ambiente

2000/0169
ENVI

Korhola
A5-0074/2001

***I

29 0 0 13 17 0 30 1

Directiva do Conselho relativa à harmonização das sanções impostas às
empresas que efectuem o transporte para o território dos Estados-
Membros de nacionais de países terceiros sem a documentação
necessária à sua admissão

2000/0822
LIBE

Kirkhope
A5-0069/2001

*

7 0 0 0 6 0 6 3
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Alt. aprovadas, repartidas segundo a estrutura do acto Alt.  aprovadasTítulo Ref. do dossier
com/PARL

Relator
Doc. sessão

Processo

com/PARL:
número

absoluto das
alterações

apresentadas
em sessão título

I

citações

II

considerandos

III

artigos
partes

IV

Anexos

V

em sessão

=I+II+III+IV+V

provenientes
dos

Grupos
Políticos

Decisão do Conselho que cria uma Rede Europeia de Prevenção da
Criminalidade

2000/0824
LIBE

Angelilli
A5-0070/2001

*

10 0 0 4 6 0 10 1

Regulamento do Conselho relativo à cooperação entre os tribunais dos
Estados-Membros no domínio da obtenção de provas em matéria civil e
comercial

2000/0823
JURI

Marinho
A5-0073/2001

*

5 0 0 0 4 1 5 0

Directiva do Conselho relativa a normas mínimas em matéria de
concessão de protecção temporária no caso de afluxo maciço de
pessoas deslocadas e a medidas tendentes a assegurar uma repartição
equilibrada do esforço assumido pelos Estados-Membros ao acolherem
estas pessoas e suportarem as consequências decorrentes desse
acolhimento

2000/0127
LIBE

Wiebenga
A5-0077/2001

*

35 0 0 3 31 0 35 2

Regulamento do Conselho que estabelece a organização comum de
mercado no sector do açúcar

2000/0250
AGRI
Daul

A5-0081/2001
*

40 0 0 15 32 0 47 0
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Controlo Político

Título Autor Doc. sessão Ref. do
dossier

Processo Deliberações em
sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão
Acordo final sobre a reforma do sistema de
transferências internacionais de jogadores de futebol

Comissão …/… …/… Comunicação …/… …/… Reding
13/03/2001

…/…

Processo "Pós Nice" Comissão
Conselho

…/… …/… declaração
Conselho

Comissão com
debate

…/… Lindh
14/03/2001

Barnier
14/03/2001

…/…

Trabalhos preparatórios para o Conselho Europeu de
Estocolmo

Grupos Políticos B5-0175/2001 …/… declaração
Conselho

Comissão com
debate

resolução comum
aprovada

Lindh
14/03/2001

Prodi
14/03/2001

15-Mar-01

Febre aftosa Conselho
Comissão

…/… …/… declaração
Conselho

Comissão com
debate

…/… Danielsson
14/03/2001

Byrne
14/03/2001

…/…

Relatório do Grupo de Trabalho Permanente sobre a
segurança do transporte de materiais radioactivos na
União Europeia

RETT A5-0040/2001 1998/20
83

COS resolução aprovada com
alterações

…/… Lamy
12/03/2001

13-Mar-01

Plano de Acção para melhorar a eficiência energética
na Comunidade Europeia

ITRE A5-0054/2001 2000/22
65

COS resolução aprovada com
alterações

…/… de Palacio
13-03-01

14-Mar-01

trabalhos da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-
UE em 2000

DEVE A5-0057/2001 2000/21
06

INI resolução aprovada com
alterações

…/… Nielson
14/03/2001

15-Mar-01

Assistência e observação eleitorais da UE AFET A5-0060/2001 2000/21
37

COS resolução aprovada com
alterações

…/… Patten
14/03/2001

15-Mar-01

Organização e gestão da Internet – Questões de
política internacional e europeia – 1998-2000

ITRE A5-0063/2001 2000/21
40

COS resolução aprovada com
alterações

…/… Liikanen
14/03/2001

15-Mar-01

Recomendações do Parlamento Europeu à Comissão
sobre as negociações conduzidas no âmbito da OMC
no contexto da agenda incorporada

ITRE A5-0076/2001 2001/20
28

INI resolução aprovada com
alterações

…/… Lamy
12/03/2001

13-Mar-01

Relatório anual 1999 da Comissão sobre a protecção
dos interesses financeiros das comunidades e luta
contra a fraude

CONT A5-0078/2001 2001/20
36

COS resolução aprovada com
alterações

…/… Schreyer
13-03-01

14-Mar-01

O futuro do sector da biotecnologia ITRE A5-0080/2001 2000/21
00

INI resolução aprovada com
alterações

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Recomendação da Comissão sobre as grandes
orientações das políticas económicas

ECON A5-0082/2001 2001/20
08

INI resolução aprovada com
alterações

…/… Solbes Mira
14/03/2001

15-Mar-01
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Título Autor Doc. sessão Ref. do
dossier

Processo Deliberações em
sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão
Estratégia Comum da União Europeia em relação à
Ucrânia

AFET A5-0083/2001 2000/21
16

COS resolução aprovada com
alterações

…/… Patten
14/03/2001

15-Mar-01

Proposta da Comissão em matéria de estatuto dos
assistentes

EMPL B5-0010/2001 …/… QUO-
Comissão

…/… …/… Liikanen
15/03/2001

…/…

Estratégia de informação e comunicação da UE CULT B5-0011/2001
B5-0174/2001

…/… QUO-
Comissão

resolução aprovada sem
alterações

…/… Monti
12/03/2001

14-Mar-01

Reforço das capacidades da União para a prevenção
de conflitos e para a gestão civil de crises

AFET B5-0012/2001
B5-0013/2001

B5-0172/01/CORR

…/… QUO-
Conselho
Comissão

resolução aprovada sem
alterações

Lindh
14/03/01

Danielsson
14/03/01

. Patten
14/03/01

15-Mar-01

Situação da construção naval na Comunidade Grupos Políticos B5-0014/2001
B5-0019/2001
B5-0152/2001

…/… QUO-
Comissão

…/… …/… Monti
12/03/2001

…/…

Gestão das águas na Europa Grupos Políticos B5-0015/2001
 B5-0020/2001
 B5-0153/2001
B5-0154/2001

…/… QUO-
Comissão

…/… …/… Liikanen
15/03/2001

…/…

Relatório final do Comité de Sábios sobre a
Regulamentação dos Mercados Europeus de Valores
Mobiliários

ECON B5-0016/2001
B5-0017/2001
B5-0173/2001

…/… QUO-
Conselho/
Comissão

resolução aprovada sem
alterações

Danielsson
14/03/2001

Bolkestein
14/03/2001

15-Mar-01

Catástrofe: inundações em Moçambique Grupos Políticos B5-0176/2001 …/… Debate sobre
questões
actuais

resolução comum
aprovada

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Acesso das vítimas do VIH/SIDA no Terceiro Mundo
aos medicamentos

Grupos Políticos B5-0182/2001 …/… Debate sobre
questões
actuais

resolução comum
aprovada com alterações

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Situação no Zimbabué Grupos Políticos B5-0183/2001 …/… Debate-
Direitos do

Homem

resolução comum
aprovada com alterações

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Afeganistão Grupos Políticos B5-0184/2001 …/… Debate sobre
questões
actuais

resolução comum
aprovada

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Crianças raptadas por um dos pais Grupos Políticos B5-0185/2001 …/… Debate-
Direitos do

Homem

resolução comum
aprovada

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Rapto de cidadãos portugueses em Cabinda Grupos Políticos B5-0186/2001 …/… Debate-
Direitos do

Homem

resolução comum
aprovada

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Situação em Kalimantan Grupos Políticos B5-0187/2001 …/… Debate-
Direitos do

Homem

resolução comum
aprovada

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS86

Boletim 02.04.2001 - PT - PE 299.527

Título Autor Doc. sessão Ref. do
dossier

Processo Deliberações em
sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão
Situação no Turcomenistão Grupos Políticos B5-0188/2001 …/… Debate-

Direitos do
Homem

resolução comum
aprovada

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Conferência das Nações Unidas sobre o comércio
ilícito de armas ligeiras e de pequeno calibre em todos
os seus aspectos, que terá lugar em Julho de 2001

Grupos Políticos B5-0189/2001 …/… Debate sobre
questões
actuais

resolução comum
aprovada

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Catástrofe humanitária na Mongólia Grupos Políticos B5-0191/2001 …/… Debate sobre
questões
actuais

resolução comum
aprovada

…/… Liikanen
15/03/2001

15-Mar-01

Os incidentes na fronteira entre a RFJ/Kosovo e a
FYROM e a situação na região

Grupos Políticos B5-0230/2001 …/… declaração
Conselho/
Comissão

resolução comum
aprovada com alterações

Lindh
14/03/01

Danielsson
14/03/01

Patten
14/03/01

15-Mar-01
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Seguimento dado pela Comissão

Nos termos do acordo concluído em 17 de Novembro de 1994 entre o Parlamento Europeu e a Comissão sobre o processo utilizado por esta última para comunicar o seguimento dado aos
textos aprovados em sessão, o quadro abaixo resume os textos aprovados durante os períodos de sessões de Janeiro I e II de 2001
A tipologia de um acto é estabelecida segundo o Acordo Interinstitucional sobre a "qualidade de redacção dos textos legislativos" de 22/12/98;

A taxa de aceitação para cada área visada pelas alterações aprovadas, bem como a taxa global de aceitação do texto modificado, varia de 0%  a 100%.
Uma taxa = 100% indica a aceitação total por parte da Comissão das alterações aprovadas pelo Parlamento

I. Textos legislativos

taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do dossier;
com/PARL;

Doc. sessão;
Processo

Objecto
Campo de
aplicação

Definições,
direitos e

obrigações

disposições
transitórias,

finais,
derrogações,
prorrogações,

excepções

aspectos
financeiros

competências
de execução

informação
do PE

grau global
de aceitação

observações

Recomendação do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à cooperação europeia
com vista à avaliação da qualidade do ensino
básico e secundário

2000/0022
CULT

A5-0375/2000
***II

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

sem objecto nada consta

Proposta de decisão do Conselho relativa à
aprovação pelas Comunidades Europeias da
Convenção para a Unificação de Certas
Regras Relativas ao Transporte Aéreo
Internacional (Convenção de Montreal)

2000/0193
RETT

A5-0001/2001
*

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

sem objecto nada consta
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taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do dossier;
com/PARL;

Doc. sessão;
Processo

Objecto
Campo de
aplicação

Definições,
direitos e

obrigações

disposições
transitórias,

finais,
derrogações,
prorrogações,

excepções

aspectos
financeiros

competências
de execução

informação
do PE

grau global
de aceitação

observações

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CE) nº 2791/1999 do
Conselho, de 16 de Dezembro de 1999, que
estabelece determinadas medidas de
controlo aplicáveis na área da Convenção
sobre a futura cooperação multilateral nas
pescas do Atlântico Nordeste

2000/0280
PECH

A5-0007/2001
*

0,00% não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

0,00% 0,00% A proposta foi aprovada pelo Conselho AGRI
de 29 de Janeiro de 2001 (ponto A)

Iniciativa da República Francesa com vista à
aprovação do regulamento do Conselho
relativo à livre circulação ao abrigo de um
visto para estada de longa duração

2000/0810
LIBE

A5-0388/2000
*

…/… …/… …/… …/… …/… …/… A Comissão não deu seguimento, dado que o
acto se insere no âmbito do terceiro pilar-JAI

Regulamento do Conselho relativo à criação
do dispositivo de reacção rápida

2000/0081
AFET

A5-0392/2000
*

88,89% não foi objecto
de alteração

100,00% 100,00% 100,00% 95,24% Está a ser actualmente elaborada uma
proposta alterada, estando a decisão do
Conselho programada para finais de
Fevereiro.

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera o Regulamento (CEE)
nº 3922/91 do Conselho relativo à
harmonização de normas técnicas e dos
procedimentos administrativos no sector da
aviação civil

2000/0069
RETT

A5-0393/2000
***I

33,33% 100,00% não foi objecto
de alteração

0,00% não foi objecto
de alteração

36,36% A Comissão pretende apresentar uma
proposta alterada que tenha em conta os
trabalhos do Conselho sobre esta matéria,
incluindo a questão da aplicabilidade do acto
no aeroporto de Gibraltar; é muito provável
que haja uma segunda leitura.

Decisão do Conselho que fixa as disposições
relativas à concessão de apoio financeiro no
domínio das pescas à Guiné-Bissau

1998/0355
PECH

A5-0367/2000
*

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

50,00% não foi objecto
de alteração

50,00% 100,00% Não é necessária uma modificação formal da
proposta da Comissão.

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa ao saneamento e à
liquidação das instituições de crédito.

1985/0046
ECON

A5-0367/2000
***II

85,00% não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

85,00% Não é necessária nem oportuna uma proposta
de modificação da proposta em causa; o
Conselho tinha anunciado numa primeira
reunião aos adidos financeiros a 29 de
Janeiro de 2001 e a eventual adopção da
directiva pelo ECOFIN em Março de 2001;

Decisão do Conselho relativa à conclusão do
acordo de cooperação entre a Comunidade
Europeia e a República Popular do
Bangladesh

1999/0086
DEVE

A5-0360/2000
*

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

sem objecto Nada consta
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taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do dossier;
com/PARL;

Doc. sessão;
Processo

Objecto
Campo de
aplicação

Definições,
direitos e

obrigações

disposições
transitórias,

finais,
derrogações,
prorrogações,

excepções

aspectos
financeiros

competências
de execução

informação
do PE

grau global
de aceitação

observações

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Directiva 96/22/CE do
Conselho relativa à proibição de utilização de
certas substâncias com efeitos hormonais ou
tireostáticos e de substâncias ß-agonistas
em produção animal

2000/0132
ENVI

A5-0002/2001
***I

15,00% não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

15,00% A Comissão não pode aceitar as alterações
relativas à comitologia; os trabalhos do
Conselho sobre estas questões não são
concludentes; o Conselho estaria disposto a
ter em conta a apreciação da Comissão sobre
as alterações relativas ao mecanismo de
acompanhamento; está a ser actualmente
elaborado uma proposta alterada; os
trabalhos  Conselho seguem o seu curso, já
que a Presidência não fixou uma data para
uma nova reunião;

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera pela vigésima vez a
Directiva 76/769/CEE do Conselho relativa à
limitação da colocação no mercado e da
utilização de algumas substâncias e
preparações perigosas (parafinas cloradas
de cadeia curta)

2000/0104
ENVI

A5-0003/2001
***I

66,67% não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

100,00% 75,00% A posição comum está prevista para o
primeiro trimestre de 2001.

Regulamento do Conselho relativo "à
execução de projectos que promovem a
cooperação e as relações comerciais entre a
UE e os países industrializados da América
do Norte, do Extremo Oriente e da
Australásia"

2000/0165
ITRE

A5-0004/2001
*

100,00% 100,00% não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

100,00% 100,00% Está previsto para o Conselho "Assuntos
Gerais" de 26 de Fevereiro de 2001 a data
proposta

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo a um Programa
Comunitário de Rotulagem em matéria de
Eficiência Energética para Equipamento de
Escritório e de Comunicações

2000/0033
ITRE

A5-0006/2001
***I

85,71% não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

50,00% 77,78% Prevê-se que em Março de 2001 a Comissão
adopte uma proposta alterada que tenha em
conta as alterações do PE; o Conselho de
Dezembro de 2000 chegou a um acordo
político que deverá conduzir em breve à
adopção de uma posição comum; no entanto,
a questão da base jurídica continua por
resolver: o Parlamento, bem como a
Comissão, defende o artigo 95°, enquanto o
Conselho prefere o artigo 175°.
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taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do dossier;
com/PARL;

Doc. sessão;
Processo

Objecto
Campo de
aplicação

Definições,
direitos e

obrigações

disposições
transitórias,

finais,
derrogações,
prorrogações,

excepções

aspectos
financeiros

competências
de execução

informação
do PE

grau global
de aceitação

observações

Decisão do Conselho relativa à conclusão do
acordo sobre a forma de troca de cartas
relativo à aplicação provisória do Protocolo
que fixa as possibilidades de pesca  e a
contrapartida financeira previstas no acordo
entre a Comunidade Europeia e o Governo
da República de Angola, relativo à pesca ao
largo de Angola, para o período
compreendido entre 3 de Maio de 2000 e 2
de Maio de 2002.

2000/0290
PECH

A5-0010/2001
*

não foi objecto
de alteração

0,00% não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

0,00% 0,00% Se bem que partilhe a preocupação do
Parlamento de ser informado sobre a
aplicação do acordo, a Comissão considera
que a referida informação deriva das
disposições contidas no acordo-quadro
assinado pelo Parlamento e a Comissão de 5
de Julho de 2000.

Regulamento do Conselho respeitante à
celebração do protocolo que fixa as
possibilidades de pesca e a contrapartida
financeira previstas no Acordo entre a
Comunidade Económica Europeia e o
Governo da República da Costa do Marfim
relativo à pesca ao largo da Costa do Marfim,
para o período compreendido entre 1 de
Julho de 2000 e 30 de Junho de 2003

2000/0257
PECH

A5-0011/2001
*

50,00% 50,00% não foi objecto
de alteração

não foi objecto
de alteração

50,00% 50,00% Por outro lado, a Comissão não considera
necessária uma modificação formal da
proposta;
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II. Outros textos

 Título Ref. do
dossier

Grupos
Políticos

 ou
com/PARL

Doc. sessão Processo destinatários documento de
referência da

Comissão
anunciando o
seguimento

observações

Seminários regionais organizados pela Comissão
em 1998-1999 sobre a política comum da pesca a
partir de 2002

2000/2070 PECH A5-0332/2000 COS CSL, COM,  Gov, Parl, org.
de pesca dos E-M

SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"

Aplicação do regime comunitário da pesca e da
aquicultura no período de 1996-1998

2000/2069 PECH A5-0333/2000 COS COM, CSL, Gov, Parl, org.
de pesca dos E-M.

SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"

Iniciativa a favor do Crescimento e do Emprego
relativa a medidas de assistência financeira às
Pequenas e Médias Empresas (PME) inovadoras e
criadoras de emprego

2000/2245 EMPL A5-0335/2000 COS COM, CSL SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"

Sobre a situação dos trabalhadores fronteiriços 2000/2010 EMPL A5-0338/2000 INI CSL, COM SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"

Tarifação das infra-estruturas 2000/2030 RETT A5-0345/2000 INI CSL, COM, Gov E-M SP(2001)550 sem seguimento "post votum"
Revisão da SLIM: Simplificação da Legislação do
Mercado Interno

2000/2115 JURI A5-0351/2000 COS COM, CSL, Gov, Parl E-M SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"

Situação e as perspectivas dos jovens agricultores
na União Europeia

2000/2011 AGRI A5-0357/2000 INI CSL, COM SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"

A intermodalidade e os transportes intermodais de
mercadorias na União Europeia

2000/2052 RETT A5-0358/2000 COS CSL, COM, BEI, Gov E-M SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"

Relatórios especiais nºs 6/1999, 7/1999, 3/2000 e
7/2000, relativos aos Fundos Estruturais, execução
orçamental, acompanhados das respostas da
Comissão

2000/2129 CONT A5-0359/2000 COS CSL, COM, CC SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Política comum da pesca face ao desafio da
globalização da economia

2000/2027 PECH A5-0365/2000 INI CSL, COM SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"

aplicação da recomendação 96/694 do Conselho,
de 2 de Dezembro de 1996, relativa à participação
equilibrada das mulheres e dos homens nos
processos de tomada de decisão

2000/2117 FEMM A5-0373/2000 COS CSL, COM, outras inst.
Com., Gov, Parl E-M

SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

aplicação da Directiva 96/59/CE relativa à
eliminação dos policlorobifenilos e dos
policlorotrifenilos (PCB/PCT)

2000/2112 ENVI A5-0379/2000 INI COM, CSL, Gov, Parl E-M SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"

Prioridades na Segurança rodoviária nas UE -
relatório de progresso e classificação de acções

2000/2136 RETT A5-0381/2000 COS CSL, COM, CES, CdR, E-M SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"
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 Título Ref. do
dossier

Grupos
Políticos

 ou
com/PARL

Doc. sessão Processo destinatários documento de
referência da

Comissão
anunciando o
seguimento

observações

Protecção do património mundial, cultural e natural
nos Estados da União Europeia

2000/2036 CULT A5-0382/2000 INI CSL, COM, Gov E-M,
Conselho da Europa,

UNESCO

SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"

Estado da competitividade das indústrias de
valorização dos produtos florestais e conexas da
União Europeia

2000/2159 ITRE A5-0384/2000 COS CSL, COM, Parl E-M SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"

Aplicação da Directiva 91/676/CEE relativa à
protecção das águas contra a poluição causada
por nitratos de origem agrícola

2000/2110 ENVI A5-0386/2000 INI CSL, COM, Gov, Parl E-M SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"

Aplicação da Directiva 92/43/CEE relativa aos
habitats

2000/2111 ENVI A5-0387/2000 INI CSL, COM, Gov, Parl dos
E-M

SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"

Relatório especial do Tribunal de Contas relativo
às ajudas concedidas pela União Europeia à
Bósnia Herzegovina no âmbito do
restabelecimento da paz e do Estado de Direito,
acompanhado das respostas da Comissão

2000/2131 CONT A5-0389/2000 COS OHR, OSCE, CSL, COM,
CC

SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Eficácia operacional da gestão do Instituto
Monetário Europeu e do Banco Central Europeu
relativo ao exercício de 1998, acompanhado das
respostas do Banco Central Europeu

2000/2163 CONT A5-0395/2000 COS BCE, CSL, COM, CC SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Relatórios Especiais do Tribunal de Contas nºs
1/1999 sobre as ajudas ao leite desnatado e leite
em pó desnatado destinados à alimentação de
animais, 2/1999 sobre a incidência da reforma da
PAC no sector dos cereais, 1/2000 sobre a peste
suína clássica e 8/2000 relativo às medidas
comunitárias para escoamento das matérias
gordas butíricas, acompanhados das respostas da
Comissão

2000/2130 CONT A5-0396/2000 COS CSL, COM, CC SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Relatório da Comissão sobre as medidas tomadas
à luz das observações do Parlamento Europeu
constantes da resolução de quitação de 1997

2000/2113 CONT A5-0397/2000 DEC CSL, COM, CC SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Grupo Multidisciplinar do Crime Organizado -
Acção comum sobre avaliações mútuas da
aplicação e concretização a nível nacional dos
compromissos internacionais em matéria de luta
contra o crime organizado

1999/0916 LIBE A5-0398/2000 COS CSL, COM, Parl dos
Estados candidatos,
Conselho da Europa

SP(2001)550 sem seguimento "post votum"
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 Título Ref. do
dossier

Grupos
Políticos

 ou
com/PARL

Doc. sessão Processo destinatários documento de
referência da

Comissão
anunciando o
seguimento

observações

Aplicação deficitária de determinadas directivas
ambientais (PCB/PCT, habitats, nitratos)

…/… ENVI B5-0556/2000 …/… …/… SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Nível de aplicação das directivas ambientais …/… ENVI B5-0038/2001 …/… CSL, COM, Gov, Parl E-M SP(2001)550 sem seguimento "post votum"
República Popular Democrática da Coreia …/… AFET B5-0560/2000 …/… …/… SP(2001)550 sem seguimento "post votum"
República Popular Democrática da Coreia …/… AFET B5-0825/2000 …/… …/… SP(2001)550 sem seguimento "post votum"
Relações entre a União Europeia e a República
Popular Democrática da Coreia

…/… AFET B5-0825/2000 …/… CSL, COM, Gov RPDC,
Rep. Coreia, Estados

Unidos, Japão, gabinete
exec. KEDO

SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Prioridades do Conselho com vista à Sessão da
Comissão das Nações Unidas para os Direitos do
Homem em Genebra

…/… Grupos
Políticos

B5-0040/2001 …/… CSL, COM, Gov, Parl E-M,
países candidatos, COM

Direitos do Homem da ONU,
Gov, outros países citados

SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Consequências da utilização de munições com
urânio empobrecido

…/… Grupos
Políticos

B5-0047/2001 …/… CSL, COM, Gov E-M,
OTAN, Congresso dos

Estados Unidos

SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Bangladesh …/… DEVE B5-0048/2001/rev.
1

…/… CSL, COM, Gov Bangladesh SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Processo dos Khmers vermelhos no Camboja …/… Grupos
Políticos

B5-0055/2001 …/… CSL, COM, NU, ASEAN,
Gov, Parl E-M

SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Regime de visto imposto pela Federação Russa à
Geórgia

…/… Grupos
Políticos

B5-0056/2001 …/… CSL, COM, OSCE, Gov,
Parl Geórgia, Rússia

SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Situação nas prisões turcas …/… Grupos
Políticos

B5-0059/2001 …/… CSL, COM, Gov turco, Gde.
Assembleia Nac.da Turquia,

Conselho da Europa

SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Situação na Argélia …/… Grupos
Políticos

B5-0066/2001 …/… CSL, COM, Gov, Parl
argelinos

SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Tribunal Penal Internacional …/… Grupos
Políticos

B5-0060/2001 …/… CSL, COM, Parl E-M, Gov,
Parl países candidatos,

Secr. Gen. NU

SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Terramoto em El Salvador …/… Grupos
Políticos

B5-0068/2001 …/… Pres. Rep. El Salvador,
Assembleia Nac Leg;

PARLACEN, CSL, COM,
Gov E-M

SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Bangladesh …/… DEVE B5-0004/2001 …/… …/… SP(2001)550 sem seguimento "post votum"
Novas fronteiras do livro: edição electrónica e
impressão "on demand"

2000/2037 CULT A5-0005/2001 INI CSL, COM, E-M SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"
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 Título Ref. do
dossier

Grupos
Políticos

 ou
com/PARL

Doc. sessão Processo destinatários documento de
referência da

Comissão
anunciando o
seguimento

observações

Estratégia Comum da União Europeia para a
Região Mediterrânica adoptada pelo Conselho
Europeu de Santa Maria da Feira em 19 de Junho
de 2000

2000/2247 AFET A5-0008/2001 COS CSL, COM, Gov, Parl E-M,
países med. signatários

Decl. de Barcelona

SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"

Relações entre a União Europeia e a região
mediterrânica: "Conferir um novo impulso ao
processo de Barcelona"

2000/2294 AFET A5-0009/2001 COS CSL, COM, Gov, Parl E-M,
Estados med. part., Países
med. signatários Decl. de

Barcelona

SP(2001)550 a COM tenciona dar seguimento "post
votum"

Relatório do Grupo Multidisciplinar do Crime
Organizado - Acção comum sobre avaliações
mútuas da aplicação e concretização a nível
nacional dos compromissos internacionais em
matéria de luta contra o crime organizado

1999/0916 LIBE A5-0398/2000 COS CSL, COM, Parl Estados
cand., Conselho da Europa

SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Plano de paz, prosperidade e reforço do Estado,
designado "Plano Colômbia"

…/… DEVE B5-0002/2001 …/… …/… SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Plano de paz, prosperidade e reforço do Estado,
designado "Plano Colômbia"

…/… DEVE B5-0003/2001 …/… …/… SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

O "Plano Colômbia" e o apoio ao processo de paz
na Colômbia

…/… DEVE B5-0087/2001 …/… CSL, COM, Gov Colômbia SP(2001)550 sem seguimento "post votum"

Resolução sobre o apoio ao processo de paz na
Colômbia

…/… Grupos
Políticos

B5-0088/2001 …/… …/… SP(2001)550 sem seguimento "post votum"
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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: 37
Type: http:

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

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:maarit.laurila@esc.eu.int
New: mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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