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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:

15/2001 Zonas reservadas a não fumadores em Bruxelas e Estrasburgo;

16/2001 respeito dos prazos;

17/2001 aplicação do artigo 14º da regulamentação referente às despesas e subsídios
dos deputados (FID);

18/2001 publicação na Internet do registo dos interesses financeiros dos Deputados ao
Parlamento Europeu.

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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PARLAMENTO EUROPEU

COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

Notificação oficial da eleição
de um deputado francës
ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sua sessão plenária de 14 de Maio de 2001, tomou nota da eleição

de Michel Ange SCARBONCHI

em substituição da Deputado André LAIGNEL (PSE/FR), com efeitos a partir de 5 de Abril de
2001.
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0169/01)  15 e 16 de Maio de 2001

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Bart STAES Organização comum de mercado no sector do açúcar H-0323/01

Per GAHRTON Conselho do euro H-0325/01

Yasmine BOUDJENAH Sara Ocidental H-0329/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Morte de quatro emigrantes africanos nas praias de
Tarifa, nas costas espanholas de Andaluzia

H-0330/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Exigência de visto de entrada na UE para os cidadãos
colombianos

H-0335/01

Christa KLASS Relatório "comercialização dos materiais de propagação
vegetativa da vinha" da Deputada Christa Klaß

H-0338/01

Jonas SJÖSTEDT Excepção sueca no que respeita ao acesso do público
aos documentos da UE

H-0340/01

Ioannis MARINOS Posição do Conselho face às práticas violentas da
Turquia

H-0342/01

William NEWTON
DUNN

Instalações de satélites da UEO em Torrejón H-0348/01

Alexandros ALAVANOS Declarações do Presidente dos Estados Unidos sobre o
Protocolo de Quioto

H-0352/01

Lennart SACRÉDEUS Memória do Holocausto H-0353/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Pesca da pescada: maior discriminação através de uma
redução mais acentuada na subárea VIII (Golfo de
Biscaia)

H-0356/01
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Esko SEPPÄNEN Presidente do comité militar da União Europeia H-0357/01

María IZQUIERDO
ROJO

O Acordo de Associação com a Argélia e a situação das
mulheres

H-0359/01

Niall ANDREWS Argélia H-0377/01

Manuel MEDINA
ORTEGA

Acordo "tudo excepto armas" H-0366/01

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Tráfico de crianças em África H-0432/01

Claude MORAES Escravatura infantil e trabalho infantil H-0393/01

Myrsini ZORBA Tráfico de crianças escravas para as plantações de cacau
e a indústria de chocolate

H-0424/01

María IZQUIERDO
ROJO

O Acordo de Associação com a Argélia e a situação das
mulheres

H-0360/01

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. SOLBES MIRA

Mihail PAPAYANNAKIS Combate à pobreza na Grécia H-0322/01

Jonas SJÖSTEDT Advertência do Conselho ECOFIN à Irlanda H-0361/01

Astrid THORS Coordenação das posições da UE no FMI e no Banco
Mundial

H-0385/01
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Sr. FISCHLER

Josu ORTUONDO
LARREA

Pesca de arrasto de pescada H-0326/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Reforma das estruturas  directivas da Direcção-Geral das
Pescas

H-0331/01

Stavros XARCHAKOS Incêndios e repovoamento florestal na Grécia H-0336/01

Sra. DIAMANTOPOULOU

Glyn FORD Discriminação religiosa H-0349/01

Alexandros ALAVANOS Caixas de Previdência na Grécia H-0350/01

Richard HOWITT Próximo Livro Verde da Comissão sobre
responsabilidade social das empresas

H-0363/01

Maj THEORIN Igualdade de tratamento em matéria de salários H-0365/01
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
MAIO 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 44 16 22 6 0 2 4 DANIELSSON

Comissão 68 14 53 5 1 0 0 PATTEN
SOLBES MIRA
FISCHLER
DIAMANTOPOULOU

Total 112 30 75 11 1 2 4
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

02/2001 302.527 STIHLER, MAATEN,
GROSSETÊTE e HAUTALA

A promoção de jornadas anuais sem tabaco na
UE

13.03.2001 13.06.2001 27

03/2001 303.136 COHN-BENDIT, DUFF,
LAMASSOURE, LEINEN e
PAPAYANNAKIS

Uma Constituição para a Europa 21.03.2001 21.06.2001 74

                                                
1 Situação em  17.05.2001
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

04/2001 303.745 RIBEIRO E CASTRO Um cessar-fogo imediato em Angola 28.03.2001 28.06.2001 26

05/2001 304.261 GAHRTON A ameaça de extinção da população de lobos da
Suécia e Noruega

04.04.2001 04.07.2001 12

06/2001 305.003 ISLER BÉGUIN, ROD,
ROCARD e FLEMMING

A protecção dos recifes de coral da Nova-
Caledónia

07.05.2001 07.08.2001
15

07/2001 305.057 BRIE, FRAHM, LANGENDIJK,
THEORIN e WIERSMA

O sistema de defesa nacional antimísseis 14.05.2001 14.08.2001 23
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POLITICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

85/2001

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre o próximo processo eleitoral na Nicarágua

Bruxelas, 8 de Maio de 2001

A União Europeia acompanha com grande interesse os preparativos das próximas eleições gerais
que se realizarão na Nicarágua, em Novembro de 2001.

A União considera que um processo eleitoral representativo, aberto a todos e transparente
contribuiria grandemente para o reforço da democracia no país.

Nesse sentido, a União apoia um processo que permita a participação plena nas eleições de todos os
partidos e candidatos que preencham os requisitos legais.

Tendo em vista contribuir para que as eleições decorram de forma satisfatória, a União está neste
momento a explorar a possibilidade de oferecer assistência e apoio, de acordo com as autoridades
da Nicarágua, nomeadamente através de uma missão de observação das eleições.

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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88/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as Filipinas
Bruxelas, 27 de Abril de 2001

A UE apoia os esforços da Presidente Gloria Macapagal Arroyo e do Governo das Filipinas para
chegar a uma resolução sustentável e negociada dos conflitos internos que há muito tempo se fazem
sentir no país.

A UE saúda a decisão de reatamento das negociações de paz, tomada pelo Governo das Filipinas e
pela Frente Democrática Nacional. A consecução de um acordo duradouro representará um
importante contributo para todos os esforços no sentido da realização das reformas necessárias ao
desenvolvimento social e económico das Filipinas.

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.

____________________

89/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as Filipinas
Bruxelas, 4 de Maio de 2001

A União Europeia deplora a violência e a perda de vidas que ocorreram durante os recentes
acontecimentos em Manila. A União Europeia apela a que todas as forças políticas das Filipinas
defendam a Constituição nacional, os direitos humanos e o Estado de direito. Na perspectiva das
eleições a realizar em 14 de Maio, a União insta todas as partes interessadas a dar mostras de
contenção e a cooperar no sentido de assegurar que o processo eleitoral decorra de forma pacífica e
justa. A União Europeia reitera igualmente a sua disponibilidade para cooperar com a nova
administração na abordagem às prioridades que esta definiu para o desenvolvimento das Filipinas.

A presente declaração é igualmente subscrita pela Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria,
Letónia, Lituânia, Roménia, República Eslovaca e Eslovénia, países da Europa Central e Oriental
associados à União Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pela
Islândia e Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.
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90/2001

Declaração da União Europeia
sobre a situação na Antiga República Jugoslava da Macedónia

Bruxelas, 3 de Maio de 2001

A União Europeia condena fortemente os renovados actos de violência perpetrados por extremistas
de etnia albanesa na região norte da Antiga República Jugoslava da Macedónia, designadamente o
assassinato de dois soldados, a ocupação de várias aldeias e a tomada de reféns. A União Europeia
apela aos extremistas para que ponham cobro à violência, libertem os reféns e se retirem
imediatamente.

A União Europeia salienta que continua a apoiar firmemente o processo de diálogo interétnico
recentemente lançado pelas autoridades da Antiga República Jugoslava da Macedónia. Os últimos
actos de provocação realçam a necessidade de o Governo da Antiga República Jugoslava da
Macedónia continuar a dar mostras de contenção e de os dirigentes de todos os partidos políticos
apoiarem o processo de diálogo pacífico, isolarem os extremistas, condenarem os actos de violência
e instarem os seus apoiantes a manter a calma. A União Europeia condena o círculo vicioso de
violência e contra-violência, independentemente de quem a provoque.

A União insta igualmente os dirigentes de etnia albanesa do Kosovo e os dirigentes políticos da
Albânia a condenar inequivocamente estes actos de terrorismo e a usar da sua influência para
prevenir a violência, que ameaça a estabilidade de toda a região.

____________________
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91/2001

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 dos países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu,

sobre a situação na Antiga República Jugoslava da Macedónia
Bruxelas, 4 de Maio 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 subscrever a declaração da União Europeia sobre a situação na Antiga República
Jugoslava da Macedónia, publicada em Bruxelas e Estocolmo em 3 de Maio de 2001.

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

____________________

93/2001

Declaração da União Europeia sobre a ratificação do Estatuto de Roma do Tribunal Criminal
Internacional por Andorra

Bruxelas, 10 de Maio de 2001

A União Europeia congratula--se com a ratificação do Estatuto de Roma do Tribunal Criminal
Internacional por Andorra, que é a décima terceira ratificação ou adesão, alcançando--se assim
exactamente metade do número necessário para a entrada em vigor do Estatuto.

O Estatuto de Roma do Tribunal Criminal Internacional é provavelmente a realização mais
significativa do Direito Internacional desde a criação da ONU. Com o fim da impunidade para
aqueles que tenham cometido ou instigado atrocidades e uma administração eficaz e imparcial da
justiça, o Tribunal reforçará o primado do direito e contribuirá para a paz e a segurança no mundo.
O Estatuto recebeu um importante apoio por parte de um grande número de Estados de todas as
regiões do mundo, incluindo 139 assinaturas.
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A União Europeia apoia firmemente o Tribunal. Oito dos seus quinze Estados--Membros já
ratificaram o Estatuto de Roma e os outros estão em vias de o fazer. Todos os Estados--Membros
estão a trabalhar no sentido da aplicação do Estatuto, de forma a garantir a plena cooperação com o
futuro Tribunal. A União Europeia ajuda os países a ratificarem ou aderirem ao Estatuto e está
igualmente determinada a contribuir para que o Tribunal seja rapidamente estabelecido, e com
eficácia.

Os países da Europa Central e Oriental associados com a União Europeia, os países associados
Chipre e Malta e os países da EFTA, membros do Espaço Económico Europeu, associam--se à
presente declaração.

____________________

94/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Indonésia
Bruxelas,  10 de Maio de 2001

A União Europeia está profundamente decepcionada com as sentenças recentemente proferidas
contra as seis pessoas envolvidas no assassínio de três membros do pessoal internacional do Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, perpetrado em Setembro do ano passado, em
Atambua (Nusa Tenggara Oriental).

A União subscreve plenamente a opinião do Secretário-Geral das Nações Unidas, expressa na sua
declaração de 4 de Maio. As sentenças proferidas não se afiguram proporcionais à brutalidade dos
assassínios cometidos. Comprometem os esforços envidados tanto a nível nacional como
internacional para garantir a segurança de todo o pessoal humanitário.

A União saúda as declarações do Procurador-Geral da Indonésia, segundo as quais o Ministério
Público tenciona recorrer das sentenças. Recorda o compromisso assumido pela Indonésia no
âmbito da Comissão das Nações Unidas para os Direitos do Homem (CNUDH), nos termos do qual
os julgamentos dos suspeitos seriam conduzidos em conformidade com as normas internacionais de
justiça e equidade.

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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95/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a constituição de um governo de ampla coligação

na Antiga República Jugoslava da Macedónia
Bruxelas, 11 de Maio de 2001

A União Europeia saúda calorosamente o acordo alcançado acerca de um governo de ampla
coligação na Antiga República Jugoslava da Macedónia.

Este acordo representa uma forte mensagem de unidade da parte dos dirigentes democráticos da
Antiga República Jugoslava da Macedónia contra os cobardes actos de violência dos extremistas.
Além disso, os dirigentes políticos dão assim um corajoso passo em frente no sentido de assumirem
as suas responsabilidades em relação ao país numa situação difícil. A UE apela a que se ponha
cobro à violência e manifesta a esperança de que o novo governo de coligação obtenha resultados
concretos e substanciais nas principais questões em debate no diálogo em curso até ao final do mês.

O novo governo de unidade nacional proporcionará uma base sólida para as difíceis decisões
políticas que deverão ser tomadas. Só pela via política será possível dar resposta a esta crise e
encontrar uma solução viável. A UE apoiará o novo governo na sua árdua missão.

96/2001

Declaração da União Europeia
sobre os recentes desenvolvimentos no México

Bruxelas, 14 de Maio de 2001

A UE tem vindo a acompanhar de perto o processo de Chiapas e continuará a fazê-lo,
particularmente no que respeita aos recentes desenvolvimentos no México, no que se refere à
aprovação da alteração constitucional da lei sobre os direitos das populações indígenas. A UE
lamenta a decisão do EZLN (Exército Zapatista de Libertação Nacional) de suspender os seus
contactos com o Governo Mexicano e incita-o a responder à proposta construtiva do Presidente Fox
no sentido de encontrar uma saída política para progredir nos pontos não incluídos na nova
legislação.

A UE está convencida de que um diálogo entre o Governo Mexicano e o EZLN é de importância
vital para alcançar uma resolução final da situação em Chiapas.
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97/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a promulgação de um quadro constitucional
para um governo autónomo provisório no Kosovo

e sobre o anúncio da realização de eleições em todo o Kosovo
Bruxelas, 16 de Maio de 2001

A União Europeia congratula-se vivamente com o facto de o Representante Especial do Secretário-
-Geral da ONU, Hans Haekkerup, ter promulgado em 16 de Maio, em Pristina, um quadro
constitucional para um governo autónomo provisório no Kosovo. A UE louva o trabalho realizado
pelo RESGNU. Com este documento, é dado um passo decisivo na implementação da Resolução
n.º 1244 do Conselho de Segurança da ONU, que prevê a criação de instituições provisórias de
governo autónomo.

Trata-se de um avanço decisivo no sentido da criação de um verdadeiro governo autónomo
democrático no Kosovo. O quadro constitucional representa a base institucional comum para o
futuro, na pendência de uma resolução política definitiva.

A criação de instituições que funcionem, garantam o respeito pelos direitos humanos fundamentais
e possam acolher uma sociedade multiétnica, assente nos princípios democráticos e na tolerância,
representa um importante desafio. O êxito deste projecto está, em última instância, nas mãos do
próprio povo do Kosovo e dos seus representantes. A UE está pronta a prosseguir o seu apoio aos
esforços envidados no sentido de criar uma sociedade democrática e próspera da qual a violência
seja banida e que permita uma verdadeira reconciliação.

A UE congratula-se igualmente com o facto de o Representante Especial do Secretário-Geral da
ONU, Hans Haekkerup, ter anunciado que, em 17 de Novembro de 2001, serão realizadas eleições
em todo o Kosovo. A UE insta todos os cidadãos e comunidades a participar activamente e de
forma construtiva, abstendo-se de qualquer acto de violência, no processo conducente a estas
eleições que tão importantes são para o Kosovo.

____________________
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98/2001

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

– Bulgária, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia, República Checa
e Eslovénia –, Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e da Islândia,

Liechtenstein e Noruega, países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu, sobre a promulgação de um quadro constitucional

para um governo autónomo provisório no Kosovo
e sobre o anúncio da realização de eleições em todo o Kosovo

Bruxelas, 18 de Maio de 2001

Os Países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia – Bulgária, Estónia, Hungria,
Letónia, Lituânia, Polónia, República Checa, Roménia e Eslovénia –, 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 a promulgação de um quadro constitucional para um governo autónomo provisório no
Kosovo e sobre o anúncio da realização de eleições em todo o Kosovo, publicada em Bruxelas e
Estocolmo em 16 de Maio de 2001.

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

99/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a desmobilização dos grupos armados de etnia albanesa

na região do vale de Presevo
Bruxelas, 22 de Maio de 2001

A União Europeia saúda o compromisso da total desmobilização no Sul da Sérvia (região do Vale
de Presevo), assumido por representantes dos grupos armados de etnia albanesa e ontem assinado
pelo Comandante do UPCMB, Shefket Musliu. Foi assim dado um passo encorajador no sentido de
uma resolução não violenta da situação no vale de Presevo. A UE insta todas as pessoas envolvidas
a respeitarem integralmente este compromisso e a entregarem as armas à KFOR, regressando à vida
civil.
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A UE incentiva as autoridades da RFJ/Sérvia, bem como os representantes da etnia albanesa, a
darem continuidade ao diálogo construtivo que tem vindo a ser mantido nos últimos dias, a fim de
consolidar a implementação das medidas de confiança, nomeadamente a rápida constituição de uma
força de polícia multi-étnica. A UE espera que as questões pendentes relativas às minorias étnicas
na região do vale de Presevo, entre as quais se contam o regresso de deslocados e a integração das
pessoas de etnia albanesa nas estruturas políticas e sociais, continuem a ser abordadas com
seriedade após a retirada das forças jugoslavas para o Sector B.

100/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições autárquicas realizadas em 20 de Maio em toda a Croácia

Bruxelas, 22 de Maio de 2001

A União Europeia congratula-se com o facto de, em 20 de Maio, terem sido realizadas em toda a
Croácia eleições autárquicas que foram, de um modo geral, bem conduzidas, e regista as conclusões
do Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos Humanos (ODIHR), segundo as quais, em
geral, as eleições decorreram em conformidade com as normas internacionais. Trata-se de um sinal
concreto de que a República da Croácia é uma democracia estável na via da integração nas
estruturas europeias.

Simultaneamente, a UE regista as preocupações expressas pelo ODIHR, em particular no que diz
respeito à participação e representação das minorias, e incentiva as autoridades croatas competentes
a debruçarem-se sobre essas questões.

A UE apela à Croácia para que prossiga o processo de reforma a todos os níveis da sociedade. A UE
declara-se pronta a prestar assistência à Croácia na via da plena implementação do Acordo de
Estabilização e Associação, recentemente rubricado.

____________________
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101/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o relatório da Comissão de Averiguação de Sharm-el-Sheik

Bruxelas, 22 de Maio de 2001

A União Europeia congratula-se com a publicação do relatório da Comissão de Averiguação de
Sharm-el-Sheik (Relatório Mitchell) e subscreve inteiramente as recomendações nele formuladas.
Tal como a iniciativa jordano-egípcia, também o Relatório Mitchell constitui uma proposta realista
e equilibrada, com base na qual será possível trabalhar no sentido de restabelecer a calma no Médio
Oriente e relançar o Processo de Paz.

A União insta as partes a aderirem plenamente às recomendações constantes do relatório. A União
espera, em especial, que as partes tomem medidas imediatas e incondicionais para cessar todos os
actos de violência, retomar a cooperação ao nível da segurança e proceder a um intercâmbio de
medidas de confiança, nomeadamente a cessação das actividades de colonização. Todos estes
elementos se revestem de importância para o reatamento das negociações a que se deverá
subsequentemente assistir. Tais negociações deveriam basear-se no direito internacional, em
especial nas Resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e no princípio da
terra em troca da paz.

O Relatório Mitchell e a iniciativa jordano-egípcia proporcionaram às partes os meios necessários
para quebrar o círculo vicioso da violência. A União espera que ambas as partes façam tudo o que
estiver ao seu alcance para pôr cobro à violência e encontrar uma solução negociada neste momento
crítico. A União está pronta a prestar assistência às partes em presença.

____________________

A declaração nº 92/2001 não está disponível.
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COMITE ECONOMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA

DE 25 E 26 DE ABRIL 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")

GOVERNAÇÃO EUROPEIA

•  A sociedade civil organizada e a governação europeia – contributo do Comité
para a elaboração do Livro Branco
Relatora: SIGMUND (Gr. III-AT)
Co-Relator: RODRIGUEZ GARCIA CARO (Gr. I-ES)

− Referência: CES 535/2001

Pontos principais:

O presente parecer constitui o contributo do Comité para a elaboração do futuro Livro Branco da
Comissão. O Comité já anteriormente assinalou que um dos grandes desafios que se colocam à
governação europeia é o de garantir a participação efectiva da sociedade civil organizada. Por isso
se concentra neste tema, que constitui o fio condutor tanto do documento de trabalho da Comissão
como do debate actual. O Comité entende que nesta fase dos trabalhos, na qual questões de
princípio e de procedimento se encontram em primeiro plano, é justamente com as suas análises e
propostas neste domínio que melhor poderá contribuir para esta iniciativa da Comissão. A adopção
da versão definitiva do Livro Branco está prevista para Julho de 2001, documento sobre o qual o
Comité também tenciona emitir parecer.

http://www.cese.europa.eu
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Por força do papel que lhe foi atribuído pelos Tratados, bem como que pela sua composição e pelo
saber pericial dos seus membros, o Comité é um lugar privilegiado de representação, de informação
e de expressão da sociedade civil organizada na estrutura institucional da Comunidade. Em
complemento do Parlamento Europeu e do Comité das Regiões, que garantem a representação
política dos cidadãos, o Comité constitui por isso doravante uma ponte imprescindível entre a
Europa os cidadãos.

Nesta base, o Comité precisa o papel e funções no quadro da governação europeia e formula
propostas numa dupla perspectiva:

•  estabelecer novas sinergias entre os órgãos e instituições da UE para melhoria da governação, e,
em especial, valorizar a função do Comité mediante novas formas de parceria com as
instituições, nomeadamente a Comissão Europeia, e

•  adaptar o Comité ao desafio da nova governação para que possa afirmar-se plenamente como
uma "ponte" essencial entre a Europa e os cidadãos e contribuir ainda mais, no futuro, para o
desenvolvimento e o reforço de um "modelo participativo da sociedade civil" na concepção e
aplicação das políticas comunitárias.

− Contacto : Patrick FEVE
(Telefone: 32 2 546 9616 – e-mail : patrick.feve@esc.eu.int)

____________________

ALARGAMENTO

•  O emprego e a situação social nos PECO
Relatora: BELABED (Grupo dos Trabalhadores – A)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES 533/2001

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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Pontos principais:

O objectivo do presente parecer de iniciativa é salientar que, para além dos critérios de Copenhaga,
as consequências sociais do alargamento da UE devem ser igualmente tomadas em consideração
para garantir a compatibilidade social do alargamento para todos os afectados.

O anterior relatório de informação sobre a "Situação do emprego e a situação social nos países
candidatos" (REX/015) deixa claro que, apesar dos progressos assinalados nos PECO, subsistem
problemas consideráveis no mercado de trabalho e no domínio do desenvolvimento social. Estes
problemas poderão agudizar-se em alguns sectores (nomeadamente o do aço e o da agricultura) no
decurso da reforma estrutural, dado que a pressão sobre os mercados de trabalho aumentará.

Em consequência, o Comité reclama e recomenda, em síntese, o seguinte:

•  a necessidade premente de conceber estratégias de desenvolvimento adequadas e sustentáveis em
termos sociais e ambientais para sectores problemáticos fundamentais (por exemplo, indústria
pesada e agricultura);

•  necessidade de acções de qualificação a todos os níveis, mas especialmente as destinadas a
regiões economicamente desfavorecidas;

•  melhoria das condições-quadro para as PME, através da promoção do espírito empresarial,
criação de instalações de transformação e comercialização, fornecimento de assistência técnica e
de acções de qualificação e estabelecimento de um ambiente microeconómico adequado que
favoreça o crescimento económico e a criação de postos de trabalho duradouros;

•  promoção do diálogo social aos vários níveis e consciencialização dos parceiros sociais e da
sociedade civil organizada da responsabilidade de se estruturarem de forma mais eficaz;

•  criação de sistemas de solidariedade social que se empenhem em reforçar a coesão social e
atenuar as necessidades dos socialmente mais desfavorecidos;

•  intensificação do diálogo com a sociedade civil sobre a preparação da adesão à UE  e suas
consequências.

•  fomento da igualdade de oportunidades para todos, em especial entre homens e mulheres, mas
também para as minorias;

•  maior transparência na aplicação e utilização dos programas da UE e de outros instrumentos de
apoio.

− Contacto: Georgina WILLEMS
(Telefone: 32 2 546 9471 – e-mail : georgina.willems@esc.eu.int)

mailto:georgina.willems@cese.europa.eu
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•  Alargamento: o desafio do cumprimento dos critérios económicos
Relator: VEVER (Grupo dos Empregadores – F)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES 528/2001

Pontos principais:

Os novos alargamentos dependem essencialmente das “folhas de itinerário” de cada um dos países
candidatos, ou seja, do bom andamento da transposição do acervo, julgada bem encaminhada para a
grande maioria dos candidatos, e da conclusão das negociações de adesão, considerada possível,
para os mais bem colocados, a partir de 2002. Sem deixar de subscrever as grandes linhas desta
avaliação, o Comité salienta também que, no enfrentar o desafio económico do alargamento, as
responsabilidades ficam necessariamente partilhadas entre os 15 e os países candidatos – o
alargamento é um alvo móvel, que se joga em três tabuleiros: o da transposição efectiva do acervo,
o do aumento da eficácia dos métodos de apoio, o da preparação de uma nova coesão na União
alargada.

A transposição efectiva do acervo comunitário torna-se muito exigente, em virtude do alto nível de
integração já atingido pela União e que esta vai continuar a construir. Complicam inevitavelmente a
perspectiva o elevado número de países candidatos, os diferenciais de desenvolvimento e a
diversidade das necessidades de adaptação de cada um. O relatório da Comissão de Novembro de
2000 dá conta de progressos muito animadores nos países candidatos, ilustrados pela intensificação
das trocas económicas com a União Europeia. Estes progressos abrem a perspectiva de próxima
adesão da grande maioria dos países candidatos. As prioridades ainda em aberto variam de país para
país, devendo visar-se em conformidade.

O êxito do processo de integração requer métodos de apoio mais eficazes. As ajudas comunitárias
programadas pela Agenda 2000 em Berlim não bastarão, por si sós, para financiar a recuperação: o
Comité vinca que elas se supõem apoios ao quadro de condições para atrair o investimento privado,
único capaz de mobilizar todos os recursos necessários.

Importa, por fim, preparar desde já as condições para uma nova coesão económica e social na União
alargada, cartada complexa que implica acções inovadoras conjuntas. O Comité realça, após os
acordos de Berlim sobre a programação das ajudas, e de Nice sobre a reforma do Tratado, a
necessidade de encetar reformas de organização nos domínios legislativo, administrativo,
económico e social.

− Contacto: Roberto PIETRASANTA
(Telefone. : 32 2 546 9313 – e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

____________________

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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"MERCADO ÚNICO"

•  Fornecimentos públicos, de prestação de serviços públicos e de empreitadas de
obras públicas
Relator: GREEN (Grupo dos Empregadores – DK)

− Referência: COM(2000) 275 final – 2000/0115 COD – CES 515/2001

Pontos principais:

O Comité considera que é fundamentalmente de saudar o trabalho realizado pela Comissão em
matéria de simplificação do quadro jurídico existente, de clarificação das disposições obscuras ou
complexas, de alterações de conteúdo e de codificação das três directivas "clássicas", mediante a
sua fusão num único diploma.

O parecer começa por fazer observações gerais sobre a fusão das três directivas existentes num
único acto jurídico e sobre as simplificações que daí resultam, passando seguidamente a analisar em
pormenor as alterações regulamentares propriamente ditas, para o que faz recomendações concretas,
focando, em particular, os seguintes aspectos:

•  princípio da confidencialidade,
•  mecanismos electrónicos de aquisições,
•  disposições sobre contratos complexos,
•  especificações técnicas,
•  "diálogo concorrencial",
•  acordos-quadro,
•  concursos,
•  critérios de adjudicação e de selecção,
•  e propostas anormalmente baixas.

− Contacto: Jakob ANDERSEN
(Telefone: 32 2 546 9258 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Sectores da água, da energia e dos transportes
Relator: GREEN (Grupo dos Empregadores – DK)

− Referência: COM(2000) 276 final – 2000/0117 COD – CES 514/2001

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS30

Boletim 11.06.2001 - PT - PE 299.529

Pontos principais:

O Comité felicita a Comissão pelo trabalho realizado em prol da abertura dos mercados,
concordando basicamente com as alterações propostas. Lamenta, contudo, que o conhecimento e a
compreensão do direito comunitário sejam prejudicados pelas demasiado frequentes alterações. A
Comissão devia considerar a criação de quadros jurídicos mais flexíveis e estáveis, a fim de não se
obstar à necessária evolução do conhecimento do direito comunitário.

O Comité aprova a restruturação da nova directiva em quatro títulos, designadamente: Definições,
Disposições aplicáveis aos contratos, Disposições específicas aplicáveis aos concursos no sector dos
serviços, bem como Obrigações estatísticas, competência de execução e Disposições finais. O texto
permanece, contudo, de difícil leitura devido ao excessivo pormenor de certos pontos, enquanto
outros, que careceriam de esclarecimento, não são sequer mencionados.

− Contacto: Jakob ANDERSEN
(Telefone: 32 2 546 9258 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Requisitos de margem de solvência aplicáveis às empresas de seguro não vida
Relator: PELLETIER (Grupo dos Empregadores – F)
Co-Relator: VAUCORET (Grupo dos Interesses Diversos – F)

− Referência: COM(2000) 634 final – 2000/0251 COD – CES 517/2001

•  Requisitos de margem de solvência aplicáveis às empresas de seguro de vida
Relator: PELLETIER (Grupo dos Empregadores – F)
Co-Relator: VAUCORET (Grupo dos Interesses Diversos – F)

− Referência: COM(2000) 617 final – 2000/0249 COD – CES 518/2001

Pontos principais:

O Comité acolhe favoravelmente e aprova, na globalidade, a proposta de directiva da Comissão
Europeia.

Alguns pontos parecem, no entanto, merecer ser clarificados ou modificados. Mais particularmente,
o Comité convida a Comissão a ter em conta as preocupações por ele expressas relativamente aos
seguintes domínios:

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  harmonização dos montantes da margem de solvência exigida e do fundo de garantia mínimo
para as pequenas empresas,

•  elegibilidade do resseguro em função da sua qualidade,
•  existência de um fundo de garantia dos segurados,
•  caso particular da substituição,
•  elegibilidade dos lucros futuros (seguro de vida),
•  base de cálculo da margem de solvência (seguro de vida),
•  empresas em fase de liquidação de carteira (seguro não vida),
•  reforços de quotização (seguro não vida).

Se é previsível que as novas disposições favorecerão o aumento do nível quantitativo da margem de
solvência, não foi abordada, neste exercício de revisão, a outra via, que consiste em melhorar a
qualidade através de uma regulamentação mais precisa dos activos representativos da margem.
O CES espera, pois, que o projecto "Solvência II" permita explorar esta segunda via.

− Contacto: Alison IMRIE
(Telefone: 32 2 546 9501 – e-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

•  Substâncias e preparações perigosas (éter pentabromodifenílico)
Relator: COLOMBO (Grupo dos Empregadores – I)

− Referência: COM(2001) 12 final – 2001/0018 COD – CES 519/2001

− Contact : João PEREIRA DOS SANTOS
(Telefone: 32 2 546 9245 – e-mail : joão.pereiradossantos@esc.eu.int)

____________________

"TRANSPORTES"

•  Acesso ao mercado dos transportes rodoviários de mercadorias
Relator: KIELMAN (Grupo dos Empregadores – NL)

− Referência: COM(2000) 751 final – 2000/0297 COD – CES 520/2001
 
− Contacto: Luís LOBO

(Telefone. : 32 2 546 9717 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

____________________

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:jo%E3o.pereiradossantos@cese.europa.eu
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"AGRICULTURA"

•  Regras sanitárias / subprodutos animais
Relator: NIELSEN (Grupo dos Interesses Diversos – DK)

− Referência: COM(2000) 573 final – 2000/0230 COD – CES 521/2001
 
− Contacto: Nikolaos PIPILIAGKAS

(Telefone. : 32 2 546 9109 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Regras sanitárias / subprodutos animais (não destinados ao consumo humano)
Relator: NIELSEN (Grupo dos Interesses Diversos – DK)

− Referência: COM(2000) 574 final – 2000/0259 COD – CES 522/2001

Pontos principais:

É agora um dado adquirido que a amplitude da crise se deve ao atraso na adopção e aplicação de
disposições, bem como ao seu não acatamento.

O CES entende que a utilização de partes sãs de animais saudáveis, considerados próprios para o
consumo humano, pode ser considerada absolutamente defensável, desde que sejam respeitadas as
disposições em vigor e que se garanta simultaneamente a reutilização dos recursos. Numa
perspectiva de gestão de risco, haverá, contudo, que manter em vigor a actual proibição da
utilização de farinha de carne e de ossos nos alimentos destinados a ruminantes, bem como a
obrigação de remover todas  as matérias provenientes de ruminantes da cadeia alimentar, de
modo que para animais não-ruminantes sejam só já utilizadas matérias provenientes de
não-ruminantes. Além disso, poderá ser introduzida uma proibição de reciclagem dentro da
própria espécie (reciclagem "intra-específica" ou "canibalismo"). A proibição temporária
deve, no entanto, manter-se em quaisquer circunstâncias, até se ter segurança suficiente
quanto à produção e uso de farinhas cárneas e de ossos.

É imperioso eliminar o risco de incumprimento das regras. Tal pode ser conseguido através de
programas HACCP (análise de risco e pontos críticos de controlo), de certificação ou acreditação
individual das empresas (matadouros, fábricas de farinha de carne, fabricantes de alimentos para
animais, etc.), ou ainda da utilização obrigatória de cadeias de produção separadas, a fim de garantir
que a produção de farinhas animais seja absolutamente segura. Total rastreabilidade em todas as
fases da produção e menção declarada da presença de farinha de carne e de ossos nos
alimentos para animais são o resultado, absolutamente necessário, que se espera obter.

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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No que diz respeito à apreciação concreta da proposta em causa, não há para o CES – quer por
razões éticas quer atendendo à documentação científica da patologia – qualquer dúvida de que os
animais mortos e os desperdícios e resíduos de subprodutos animais devam deixar de ser
utilizados na produção de alimentos para animais e de que importa esclarecer a actual falta de
clareza relativamente à legislação aplicável aos resíduos.

− Contacto: Nikolaos PIPILIAGKAS
(Telefone. : 32 2 546 9109 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  OCM/LÚPULO
Relator KIENLE (Grupo dos Empregadores – D)

− Referência: COM(2000) 834 final – 2000/0330 CNS – CES 523/2001
 
− Contacto: Åsa DONELL
 (Telefone: 32 2 546 9454 – e-mail : åsa.donell@esc.eu.int)
 
•  OCM no sector da carne de bovino

Relator KIENLE (Grupo dos Empregadores – D)

− Referência: COM(2001) 87 final – 2001/0042 CNS – CES 524/2001

Pontos principais:

O Comité concorda com a Comissão de que urge tomar medidas de emergência para dar resposta às
graves perturbações sentidas no mercado da carne de bovino resultantes da crise da BSE. O Comité
apoia medidas adequadas para eliminar, a curto prazo, as perturbações do mercado e conseguir-se
reequilibrar os mercados a médio prazo. Não se deve, porém, chegar ao ponto de criar, através de
medidas nacionais de apoio, novas distorções da concorrência ou mesmo tendências para uma
renacionalização da Política Agrícola Comum.

Para o Comité, a crise da BSE afecta a existência de pequenas e grandes explorações,
independentemente das formas de produção. Por esta razão, dever-se-ia assegurar que as propostas
não comportam perdas de rendimento adicionais para determinadas explorações agrícolas e regiões.
Do mesmo modo, há que tomar as medidas necessárias para evitar que os esforços da Comunidade
sejam minados com um aumento das importações – sujeitas possivelmente a normas sanitárias e
controlos menos estritos.

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Tendo em conta a situação dramática que atravessam os mercados da carne de bovino, que adquiriu
uma nova dimensão com o surgimento da febre aftosa, o Comité considera necessário encetar uma
harmonização à escala da UE de assunção das despesas pelo erário público. Na actual situação de
crise do mercado, não se pode imputar unicamente aos produtores e à indústria transformadora as
elevadas despesas adicionais que as amplas medidas de salvaguarda contra a BSE requerem. Do
mesmo modo, deve-se evitar o aparecimento de novas distorções da concorrência. Dada a gravidade
da crise, o Comité parte do princípio de que a Comunidade porá à disposição recursos financeiros
extraordinários para atenuar e remediar a situação.

O Comité insta com a Comissão Europeia para que adopte, para além das medidas referentes ao
sector da oferta, iniciativas mais numerosas e mais incisivas para o sector da procura. As medidas
globais para protecção do consumidor devem ser acompanhadas por uma campanha de informação
e comunicação consideravelmente reforçada.

O Comité adverte contra um retorno à intervenção permanente no sector da carne de bovino.
Todavia, à luz da actual situação de extrema perturbação do mercado, o Comité considera correcta a
proposta de suspensão temporária dos limites máximos de 350 000 t para as intervenções previstas
na Agenda 2000. Neste contexto, deve-se também reflectir sobre as disposições de intervenção a
aplicar, em particular no que se refere ao peso no abate.

− Contacto : Nikolaos PIPILIAGKAS
(Telefone: 32 2 546 9109 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Apoio aos produtores de culturas arvenses
Relator: SABIN (Grupo dos Interesses Diversos – F)

− Referência: COM(2001) 87 final – 2001/0043 CNS – CES 525/2001

Pontos principais:

O Comité considera que esta proposta fica muito aquém das expectativas e só parcialmente
responde ao problema.

O Comité solicita, por conseguinte, que a alteração do Regulamento nº 1251/1999 que institui um
sistema de apoio aos produtores de culturas arvenses não se restrinja à produção biológica, para que
todos os agricultores possam desenvolver práticas que respeitem o ambiente.  Sugere também que a
proposta seja extensiva às leguminosas de sementes e às proteaginosas não abrangidas pelos
acordos de Blair House.

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Finalmente, o Comité sublinha que a suspensão temporária das farinhas de carne para alimentação
dos animais torna ainda mais urgente que se analise em profundidade a situação de dependência da
União Europeia em proteínas vegetais e se procurem soluções duráveis e apropriadas, sobretudo se
tivermos em conta que a Comissão está a proceder à reflexão sobre o tema, mais vasto, do
equilíbrio das fontes de abastecimento em proteínas vegetais da União Europeia. Neste sentido, o
Comité aponta algumas pistas de reflexão que, posteriormente, deveriam desembocar num parecer
que trate concretamente o problema do abastecimento de proteínas vegetais da União Europeia.

− Contacto: Åsa DONELL
 (Telefone: 32 2 546 9454 – e-mail : åsa.donell@esc.eu.int)

____________________

 
"UNIÃO ECONÒMICA E MONETÁRIA"

•  Segundo Relatório sobre a Coesão Económica e Social
Relatora: CHRISTIE (Grupo dos Trabalhadores – UK)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES 529/2001

Pontos principais:

O Comité apoia a manutenção do apoio às regiões do Objectivo nº1 e a orientação de uma parte
substancial dos esforços comunitários de coesão para essas regiões. O princípio da concentração dos
esforços não deve ser comprometido.

O Comité sustenta que a revisão dos critérios de elegibilidade para o Objectivo nº1 deveria
continuar a proteger os interesses das regiões que actualmente beneficiam de apoio e cujo
desenvolvimento económico continuará a depender da ajuda destinada à coesão. A melhor maneira
de se conseguir isso será definir um limiar de rendimento superior aos 75% actuais.

O CES reconhece o peso dos argumentos da Comissão em favor de um regime de "zonagem
indirecta", para permitir a concessão dos apoios fora das regiões do Objectivo nº1.

O Comité recomenda que a Comissão contemple formas de aproveitar as actividades do Banco
Europeu de Investimento em conjunção com os capitais do sector privado, de modo a aumentar a
sua participação nas acções de coesão comunitárias.
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− Contacto: Roberto PIETRASANTA
(Telefone: 32 2 546 9313 – e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Harmonizar as condições aplicáveis à facturação em matéria de
imposto sobre o valor acrescentado
Relator: WALKER (Grupo dos Empregadores – D)

− Referência: COM(2000) 650 final – CES 527/2001

Pontos principais:

O Comité subscreve a ideia de um sistema harmonizado, porquanto impõe as mesmas obrigações às
facturas em suporte de papel ou electrónico e não estabelece distinções entre as transacções internas
e transfronteiriças. O novo regime deverá ser suficientemente flexível para satisfazer as
necessidades das empresas, grandes e pequenas, e para acompanhar o desenvolvimento das novas
práticas e tecnologias comerciais.

O Comité concorda com a Comissão que as suas propostas facilitarão a emergência de formatos
electrónicos normalizados para a facturação. Preconiza a harmonização deste trabalho com outras
iniciativas (por exemplo, o projecto da OCDE) em matéria de simplificação, tendo em vista facilitar
o desenvolvimento do comércio electrónico.

O Comité reconhece que as propostas da Comissão exigirão que alguns Estados-Membros
renunciem a uma parte da informação que actualmente figura numa factura e que tornem menos
rígidos alguns dos regulamentos vigentes no seu território. O Comité crê que tais sacrifícios são
necessários para a realização do mercado único e que acabarão por reverter em benefício tanto das
empresas como das próprias administrações fiscais.

O Comité espera que a derrogação concedida aos Estados-Membros no que se refere à aceitação da
facturação electrónica se cinja ao período estritamente necessário.

− Contacto: Katarina LINDAHL
(Telefone. : 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

 
•  Melhorar o sistema de IVA

Relator: WALKER (Grupo dos Empregadores – D)

− Referência: COM(2000) 348 final – CES 526/2001

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Pontos principais:

O Comité reitera a sua posição de que as diversas e graves fraquezas do sistema transitório existente
só poderão ser finalmente suprimidas com a introdução de um novo sistema definitivo baseado no
princípio da tributação no país de origem. Lamenta profundamente a total falta de progressos nesta
direcção e, embora acolha favoravelmente a continuada dedicação da Comissão a este assunto,
como uma medida a longo prazo, interroga-se sobre quantos mais anos deste sistema transitório
serão necessários antes de se poder alcançar tal objectivo.

Insta os Estados-Membros a analisarem as vantagens que adviriam para a União Europeia de um
sistema que tornasse o Mercado Único uma realidade, em vez de o pôr em causa, e que conseguisse
travar a actual maré de fraude em matéria de IVA.

Não havendo o consenso político que permitiria realizar este objectivo, o Comité aceita a
necessidade de mais alterações ao sistema transitório, de forma a atenuar alguns dos seus piores
defeitos, e espera que ao menos este progresso possa ser finalmente efectuado.

O Comité aprova totalmente o calendário estabelecido na Nova Estratégia da Comissão para 2000 e
no seu Programa de Acção 2000/2001.

O Comité concorda com a perspectiva maioritária de que o mecanismo de "reverse charge" (ou
transferência, para o destinatário dos bens, da obrigação de pagamento do imposto) deveria ser
alargado ou tornado no princípio geral da tributação dos serviços. Reitera a sua posição de que a
supressão do sistema de pagamentos fraccionados seria mais útil do que qualquer outra medida para
reduzir os custos do cumprimento para as empresas, sem por isso favorecer mais a fraude.

− Contacto: Katarina LINDAHL
(Telefone. : 32 2 546 9254 – e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

*

*          *

"ASSUNTOS SOCIAIS"

•  Exportação de bens culturais
Relator: SEPI (Grupo dos Trabalhadores – IT)

− Referência: COM(2000) 845 final – 2000/0333 CNS – CES 532/2001

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

•  Restituição de bens culturais
Relator: SEPI (Grupo dos Trabalhadores – IT)

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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− Referência: COM(2000) 844 final – 2000/0332 COD – CES 531/2001
 
− Contacto: Stefania BARBESTA

(Tél. : 32 2 546 9510 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Estatuto de refugiado
Relator: M. MELÍCIAS (Grupo dos Interesses Diversos – PO)

− Referência: COM(2000) 578 final – 2000/0238 CNS – CES 530/2001

Pontos principais:

O Comité tem a convicção de que esta proposta é um passo necessário e positivo para “uma política
comum no domínio do asilo e na criação de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça,
como se preconizou em Tampere. Representa, aliás, um instrumento humanitário e humanista que é
parte integrante da protecção dos Direitos do Homem na medida em que tem origem e fundamento
na defesa da dignidade e dos direitos fundamentais de todos os seres humanos, não podendo, por
conseguinte estar sujeita a qualquer condição.

A possibilidade de as autoridades competentes ou os requerentes de asilo poderem recorrer a um
intérprete deverá constituir uma das garantias do procedimento de asilo, qualquer que seja a sua
natureza ou fase processual.

A gratuitidade da assistência judiciária em todas as fases processuais bem como a entrevista
pessoal, o benefício da dúvida e a consideração da vulnerabilidade dos menores não acompanhados
e de outras categorias são também pontos assinalados no parecer.

− Contact : Pierluigi BROMBO
(Tél. : 32 2 546 9718 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

____________________
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"RELAÇÕES EXTERNAS"

•  Desenvolvimento dos recursos humanos nos Balcãs Ocidentais
− Referência: Parecer de iniciativa – CES 534/2001

Pontos principais:

No parecer, o Comité emite algumas recomendações.

− Recomendações sobre iniciativas regionais
− Recomendações sobre iniciativas regionais
− Recomendações para acções ao nível das responsabilidades nacionais

O Comité Económico e Social Europeu está, através, nomeadamente, dos planos de acção, a
desempenhar um papel decisivo na promoção do diálogo civil e social em todos os países e na
região, instrumento essencial para a criação de um efeito de “bola de neve” positivo na reconstrução
social. Seria muito útil um esforço de coordenação e um diálogo entre as principais ONG na região.

− Convidar e encorajar os conselhos económicos e sociais dos Estados-Membros a dar aos seus
congéneres dos Balcãs apoios em matéria de formação, científico, de informação;

− difundir os pareceres do CES.
− proporcionar acesso à informação e às bases de dados;
− organizar conferências em cada um dos países da região para discutir o desenvolvimento do

capital humano e social enquanto principal factor para a boa governação e o desenvolvimento da
sociedade civil;

− encorajar a cooperação entre as universidades dos Balcãs enquanto principais fontes, não apenas
de conhecimento, mas igualmente de futuros governantes;

− apoiar a criação e o funcionamento de um fórum dos CES do sueste da Europa.

− Contacto: Nicolas ALEXOPOULOS
 (Telefone. : 32 2 546 9370 - e-mail : nicolas.alexopoulos@esc.eu.int)

mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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 DESIGNAÇÃO DE RELATORES (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

LAMASSOURE
(PPE-DE)

CE/Turquia: ajuda financeira de pré-
adesão

AFET (F) 29.05.01 C5-0219/01

BROK
(PPE-DE)

Kosovo: nova assistência financeira
excepcional para o ano 2001

AFET (F) 16.05.01 C5-0138/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Política europeia no domínio do
espaço: papel e estratégia da
Comunidade

BUDG (P) 29.05.01 C5-0146/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Mecanismo de apoio financeiro a
médio prazo às balanças de
pagamentos dos Estados-Membros
(revogação do Reg. 1969/88)

BUDG (P) 29.05.01 C5-0121/01

BÖSCH
(PSE)

Alargamento a Chipre CONT (P) 29.05.01 C4-0108/99

BÖSCH
(PSE)

Pedido de adesão da Roménia CONT (P) 29.05.01 C4-0375/97

BÖSCH
(PSE)

Pedido de adesão da Eslováquia CONT (P) 29.05.01 C4-0376/97

BÖSCH
(PSE)

Pedido de adesão da Polónia CONT (P) 29.05.01 C4-0109/99

BÖSCH
(PSE)

Pedido de adesão da Hungria CONT (P) 29.05.01 C4-0113/99

BÖSCH
(PSE)

Pedido de adesão da Turquia CONT (P) 29.05.01 C5-0036/00

BÖSCH
(PSE)

Pedido de adesão da Letónia CONT (P) 29.05.01 C4-0377/97

BÖSCH
(PSE)

Pedido de adesão da Estónia CONT (P) 29.05.01 C4-0110/99

BÖSCH
(PSE)

Pedido de adesão da Lituânia CONT (P) 29.05.01 C4-0379/97



COMISSÕES 43

Boletim 11.06.2001 - PT - PE 299.529

Nome Objecto Comissão Data Doc.

BÖSCH
(PSE)

Pedido de adesão da Bulgária CONT (P) 29.05.01 C4-0380/97

BÖSCH
(PSE)

Pedido de adesão da República Checa CONT (P) 29.05.01 C4-0111/99

BÖSCH
(PSE)

Pedido de adesão da Eslovénia CONT (P) 29.05.01 C4-0112/99

BÖSCH
(PSE)

Adesão de Malta CONT (P) 29.05.01 C4-0163/99

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Tabacos manufacturados: estrutura e
taxas do imposto especial sobre o
consumo (alt. das direct. 92/79/CEE,
92/80/CEE e 95/59/CE

CONT (P) 29.05.01 C5-0139/01

MULDER
(ELDR)

Alteração dos processos e instituições
de controlo orçamental (ponto 18 da
Resolução aprovada no período de
sessões de 13/12/00

CONT (P) 29.05.01

THEATO
(PPE-DE)

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

CONT (P) 29.05.01

FOLIAS
(PPE-DE)

Instrumento estrutural de pré-adesão
(IEPA) (alt. reg. 1267/99/CE)

CONT (F) 29.05.01 C5-0152/01

THYSSEN
(PPE-DE)

Mercado dos capitais e serviços
financeiros: aplicação das normas
internacionais de contabilidade

ECON (P) 28.05.01 C5-0061/01

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Banco Central Europeu: reservas
mínimas obrigatórias (alter.
Regulamento (CE) nº 2531/98)

ECON (F) 28.05.01 C5-0141/01

AGAG LONGO
(PPE-DE)

Política de concorrência. 30º relatório
2000

ECON (F) 29.05.01

KRONBERGER
(NI)

Energia: realização do mercado
interno da electricidade e do gás
natural (alt. dir. 96/92/CE e 98/30/CE)

ENVI (P) 21.05.01 C5-0184/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

GARCIA-
ORCOYEN
TORMO
(PPE-DE)

Rendimento energético dos edifícios ENVI (P) 29.05.01 C5-0203/01

HAUTALA
(VERTS/ALE)

Qualidade da gasolina e do
combustível para motores diesel (alt.
Directiva 98/70/CE)

ENVI (F) 29.05.01 C5-0197/01

OOMEN-
RUIJTEN
(PPE-DE)

Protecção do ambiente: luta contra a
criminalidade, infracções e sanções
penais

ENVI (F) 29.05.01 C5-0116/01

Grupo
PPE-DE

Substâncias perigosas: cancerígenas,
mutagénicas, tóxicas para a
reprodução, c/m/r (23ª alter.)

ENVI (F) 29.05.01 C5-0196/01

TURMES
(VERTS/ALE)

Energia: realização do mercado
interno da electricidade e do gás
natural (alt. dir. 96/92/CE e 98/30/CE)

ITRE (F) 29.05.01 C5-0184/01

Grupo
PPE-DE

Energia: realização do mercado
interno da electricidade, comércio
transfronteiras, condições de acesso à
rede

ITRE (F) 29.05.01 C5-0185/01

Grupo
PPE-DE

Rendimento energético dos edifícios ITRE (F) 29.05.01 C5-0203/01

WUORI
(VERTS/ALE)

Protecção do ambiente: luta contra a
criminalidade, infracções e sanções
penais

JURI (P) 29.05.01 C5-0116/01

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Alargamento a Chipre LIBE (P) 29.05.01 C4-0108/99

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Pedido de adesão da Roménia LIBE (P) 29.05.01 C4-0375/97

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Pedido de adesão da Eslováquia LIBE (P) 29.05.01 C4-0376/97
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Pedido de adesão da Polónia LIBE (P) 29.05.01 C4-0109/99

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Pedido de adesão da Hungria LIBE (P) 29.05.01 C4-0113/99

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Pedido de adesão da Turquia LIBE (P) 29.05.01 C5-0036/00

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Pedido de adesão da Letónia LIBE (P) 29.05.01 C4-0377/97

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Pedido de adesão da Estónia LIBE (P) 29.05.01 C4-0110/99

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Pedido de adesão da Lituânia LIBE (P) 29.05.01 C4-0379/97

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Pedido de adesão da Bulgária LIBE (P) 29.05.01 C4-0380/97

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Pedido de adesão da República Checa LIBE (P) 29.05.01 C4-0111/99

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Pedido de adesão da Eslovénia LIBE (P) 29.05.01 C4-0112/99

BERGER e
OOSTLANDER
(PSE - PPE-DE)

Adesão de Malta LIBE (P) 29.05.01 C4-0163/99

SOUSA PINTO
(PSE)

Vistos: modelo-tipo (alter.
Regulamento (CE) nº 1683/95)

LIBE (F) 29.05.01 C5-0215/01
C5-0216/01
C5-0217/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

FRAGA
ESTÉVEZ
(PPE-DE)

Política comum das pescas: regime de
controlo (alt. reg. (CEE)nº 2847/93)

PECH (F) 29.05.01 C5-0198/01

NICHOLSON
(PPE-DE)

Conservação dos recursos da pesca:
recuperação da unidade populacional
de bacalhau no mar da Irlanda (alter.
Regul. (CE)

PECH (F) 29.05.01 C5-0140/01

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Acordo europeu CE/Polónia: criação
de um Comité Consultivo Paritário

RETT (F) 29.05.01

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Acordo europeu CE/República Checa:
instituição de um Comité Consultivo
Misto

RETT (F) 29.05.01
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ACTOS OFICIAIS
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Proposta de decisão do Conselho relativa à aprovação da
assinatura pela Comissão de um acordo de cooperação no
domínio da fusão termonuclear entre a Comunidade Europeia
da Energia Atómica (Euratom) e o Cazaquistão

AFET
ITRE

COM (01) 65
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Interligação entre ajuda de emergência, reabilitação e
desenvolvimento - avaliação

AFET
DEVE

COM (01) 153
final

Comunicação da Comissão relativa ao "Alargamento do acesso
do consumidor aos sistemas alternativos de resolução de
litígios"

JURI COM (01) 161
final

Comunicação da Comissão ao Conselho relativa ao relatório da
Comissão sobre a Agência Europeia para a Segurança e a
Saúde no Trabalho

CONT
EMPL

COM (01) 163
final

Documento de trabalho da Comissão reconhecimento mútuo
das decisões em matéria de poder maternal

JURI
LIBE

COM (01) 166
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho,
ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões:
medidas comunitárias com impacto sobre o turismo (1997/99)

RETT COM (01) 171
final

Comunicação da Comissão relativa a certas modalidades do
debate sobre o futuro da União Europeia

TOUT
AFCO

COM (01) 178
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu,
ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões:
Relatório Anual sobre a igualdade de oportunidades entre
mulheres e homens na União Europeia (2000)

AFET
EMPL
FEMM

COM (01) 179
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: relativa à formação e ao recrutamento dos marítimos

EMPL COM (01) 188
final

 Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº
411/98 no que respeita à ventilação de veículos rodoviários de
transporte de animais em viagens longas - Volume I e II

ENVI
RETT
AGRI

COM (01) 197
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: "Trabalhar em conjunto para manter a dinâmica" -
Estratégia para o Mercado Interno - Revisão de 2001

TOUT
JURI

COM (01) 198
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e
ao Comité Económico e Social sobre a aplicação do
Regulamento n 764/2000 do Conselho, relativo à realização de
acções destinadas a aprofundar a união aduaneira CE-Turquia,
e do Regulamento n 257/2001 do Conselho, relativo à
realização de acções que têm por objectivo o desenvolvimento
económico e social da Turquia

ITRE
AFET

COM (01) 200
final

Propostas alteradas
(Artigo 250º, Nº 2 do Tratado CE)

Assunto Competência Doc.

Proposta alterada de decisão do Conselho relativa à criação de
uma rede judiciária europeia em matéria civil e comercial

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 234
final
CNS000240
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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 02 A 03 DE MAIO DE 2001

Bruxelas

Resumo das
Resoluções e decisões aprovadas,

Temas debatidos em sessão e seguimento dado
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encéphalopathies spongiformes transmissibles
contrôle et éradication

accès du public aux documents
police sanitaire et

animaux de compagnie

codécison

protection de l'euro contre le
faux monnayage

transmission d'échantillons des
produits stupéfiants illicites

détermination du profil des drogues
de synthèse

consultation

ARYM: accord de stabilisation et d'association

avis conforme

Travaux législatifs

Internet: la génération à venir
disponibilité des médicaments vétérinaires
évaluation annuelle des programmes de stabilité

et de convergence

Rapports requérant l'avis du PE

Tchernobyl
15 ans après l'accident

problèmes de la sécurité
conséquences pour la santé

Débat d'actualité

Partenariat avec les Nations unies
dans les domaines du développement

et des affaires humanitaires

Conseil Commission
Déclarations, Communications

Contrôle politique

levée de l'immunité de M. Sichrovsky
levée de l'immunité de M. Voggenhuber
levée de l'immunité de Mme Jeggle

Décisions diverses

adaptation des perspectives financières

Travaux budgétaires

Session MAI I 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Conseil/Commission : déclaration
Problème de la sécurité nucléaire quinze ans après
l'accident de Tchernobyl et les conséquences pour la
santé

Ancienne Rép. Yougoslave de Macédoine :
accord de stabilisation et d'association

Commission : communication
Partenariat avec les Nations unies dans les domaines du
développement et des affaires humanitaires

Euro : protection contre le faux monnayage

Documents du Parlement, du
Conseil et de la Commission :

accès du public

Perspectives financières : adaptation

Programmes de stabilité et de convergence : évaluation annuelle
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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 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

R o t h - B e h r e n d t  A 5 - 0 1 1 8 / 2 0 0 1
1 9 9 8 / 0 3 2 3  E N V I

E v a n s  A 5 - 0 1 2 5 / 2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 2 2 1  E N V I

C a s h m a n  A 5 - 0 3 1 8 / 2 0 0 0
C O R / 1

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

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 0 / 2 0 0 1
2 0 0 1 / 0 8 0 4  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 0 / 2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 2 0 8  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 1 / 2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 8 2 6  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 1 / 2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 8 2 5  L I B 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 c o m m P A R L  
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
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Actividade legislativa

I. Processos legislativos

Legenda:
***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

Data de aprovação
em sessão

Conselho:
posição em

sessão

Comissão:
posição em

sessão

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece regras para a prevenção, o controlo e a erradicação de
determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis

ENVI 1998/0323
A5-0118/2001

Evans

COD ***II Posição comum aprovada 3-Maio-01 �/� Byrne
02/05/01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao
acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do
Conselho e da Comissão

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000 COR/1

Cederschiöld

COD ***I Proposta legislativa
alterada

3-Maio-01 Lejon  02/05/01 Barnier
02/05/01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às
condições de política sanitária aplicáveis à circulação sem carácter
comercial de animais de companhia

ENVI 2000/0221
A5-0125/2001

Cashman

COD ***I Proposta legislativa
alterada

3-Maio-01 �/� Byrne
02/05/01

Decisão do Conselho e da Comissão relativa à conclusão do
Acordo de Estabilização e de Associação entre a Comunidade
Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Antiga
República Jugoslava da Macedónia, por outro

AFET 2001/0049
A5-0132/2001

AVC *** Proposta legislativa
aprovada

3-Maio-01 �/... Wallström
02/05/01

Decisão do Conselho relativa à protecção do euro contra a
contrafacção

LIBE 2001/0804
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * Proposta legislativa
alterada

3-Maio-01 �/� Schreyer
02/05/01

Regulamento do Conselho relativo à protecção do euro contra a
contrafacção

LIBE 2000/0208
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * Proposta legislativa
alterada

3-Maio-01 �/� Schreyer
02/05/01
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Título Autor Ref. do dossier
Doc. sessão

Relator

Processo Deliberações em
 sessão

Data de aprovação
em sessão

Conselho:
posição em

sessão

Comissão:
posição em

sessão

Regulamento do Conselho que torna extensivos os efeitos do
Regulamento (CE) nº /01, que define medidas necessárias para a
protecção do euro contra a contrafacção, aos Estados-Membros
que não tiverem adoptado o euro como moeda única

LIBE 2000/0208
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * Proposta legislativa
alterada

3-Maio-01 �/� Schreyer
02/05/01

Decisão do Conselho relativa ao envio de amostras de
estupefacientes ilegais

LIBE 2000/0826
A5-0121/2001
Cederschiöld

CNS * Proposta legislativa
alterada

3-Maio-01 �/� Vitorino
02/05/01

Decisão do Conselho que cria um sistema de análises
especializadas para caracterização científica das drogas sintéticas

LIBE 2000/0825
A5-0121/2001

Swoboda

CNS * Proposta legislativa
alterada

3-Maio-01 �/� Vitorino
02/05/01
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II.  Alterações legislativas

Alt. aprovadas, divididas segundo a estrutura do acto Alt. aprovadasTítulo do texto legal Ref. do dossier
Com. PARL

Relator
Doc. sessão

Processo

Com. PARL:
Número

absoluto de
alt.apresenta-

das em
sessão

Título

I

Cita-
ções

II

Consideran-
dos

III

Artigos
Partes

IV

Anexos

V

Em sessão

=I+II+III+IV+V

Oriundas dos
Grupos

Políticos

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
às condições de política sanitária aplicáveis à circulação sem
carácter comercial de animais de companhia

2000/0221
ENVI
Evans

A5-0125/2001
COD ***I

15 0 1 3 9 2 15 0

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
ao acesso do público aos documentos do Parlamento
Europeu, do Conselho e da Comissão

2000/0032
LIBE

Cashman
A5-0318/2000

COR/1
COD ***I

62,00 0 0 38 51 5 94 2

Decisão do Conselho relativa à protecção do euro contra a
contrafacção

2001/0804
LIBE

Cederschiöld
A5-0120/2001

CNS *

18,00 0 0 11 7 0 18 0

Regulamento do Conselho relativo à protecção do euro contra
a contrafacção

2000/0208
LIBE

Cederschiöld
A5-0120/2001

CNS *

10 0 0 3 6 0 9 0

Decisão do Conselho relativa ao envio de amostras de
estupefacientes ilegais

2000/0826
LIBE

Cederschiöld
A5-0121/2001

CNS *

22 1 0 4 16 0 21 0

Decisão do Conselho que cria um sistema de análises
especializadas para caracterização científica das drogas
sintéticas

2000/0825
LIBE

Cederschiöld
A5-0121/2001

CNS *

29 0 0 10 18 1 29 0
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III. Propostas legislativas submetidas ao Parlamento: aspectos da programação, financeiros e de comitologia

Título Ref. do dossier
Compet.

matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Programação legislativa Aspectos financeiros Comitologia

Regulamento do Conselho que
altera o Regulamento (CE) nº
2549/2000 do Conselho, que
estabelece medidas técnicas
suplementares para a recuperação
da unidade populacional de
bacalhau no mar da Irlanda
(divisão CIEM VII a)

2001/0083
PECH

Alteração do artigo 3º do Regulamento (CE)
n° 2549/2000, aprovado pelo Conselho em
20 de Novembro de 2000, tendo o
Parlamento emitido parecer em 26 de
Outubro de 2000.
Remete-se igualmente para o Regulamento
do Conselho 300/2001, de 14 de Fevereiro
de 2001, sobre o mesmo tema,
relativamente ao qual o Parlamento
Europeu emitiu parecer em 13 de Fevereiro
de 2001.

Nada Acção não incluída no
programa legislativo
2001

Nada

Regulamento do Conselho relativo
a uma alteração ao Regulamento
(CE) nº 2531/98 do Conselho, de
23 de Novembro de 1998, relativo
à aplicação de reservas mínimas
obrigatórias pelo Banco Central
Europeu

2001/0805
ECON

Nada Nada Acção não incluída no
programa legislativo
2001

Nada

Decisão do Conselho que adapta
os vencimentos de base e os
abonos e subsídios dos
funcionários da Europol

2001/0806
LIBE

Aumento de 2,5% dos vencimentos dos
funcionários da Europol no período
compreendido entre 1 de Julho de 2000 e 1
de Julho de 2001.

Nada relativamente à vertente
dotações operacionais.

Acção não incluída no
programa legislativo
2001

Nada

Regulamento do Conselho relativo
à celebração do protocolo que fixa,
para o período compreendido
entre 28 de Fevereiro de 2001 e
27 de Fevereiro de 2004, as
possibilidades de pesca e a
contrapartida financeira previstas
no Acordo entre a Comunidade
Económica Europeia e a
República Federal Islâmica das
Comores respeitante à pesca ao
largo das Comores

2001/0088
PECH

O protocolo anexo ao acordo de pesca
entre a CE e as Ilhas Comores expirou em
27.02.2001. A presente proposta define as
condições técnicas e financeiras das
actividades de pesca dos navios da CE nas
águas das Ilhas Comores no período
compreendido entre 28.02.2001 e
27.02.2004.

No período visado, as dotações
para autorizações e para
pagamentos a imputar à rubrica
orçamental B7-8000 são
calculadas em 1.050.750 �.

Acção não incluída no
programa legislativo
2001

Nada
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Título Ref. do dossier
Compet.

matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Programação legislativa Aspectos financeiros Comitologia

Regulamento (CE) n° 1267/1999
do Conselho, de 21 de Junho de
1999, que cria um instrumento
estrutural de pré-adesão

2001/0058
CONT

A presente proposta altera algumas
disposições do Regulamento (CE)
n°1267/1999, à luz da experiência adquirida
entretanto através da análise e aprovação
das medidas a financiar no âmbito do ISPA.

Instrumento Estrutural de Pré-
Adesão (ISPA).

Acção não incluída no
programa legislativo
2001

Comité ISPA, comité de gestão na acepção
da Decisão 1999/468/CE;
consultar igualmente o Código de Conduta
sobre a implementação de políticas
estruturais pela Comissão;

Decisão do Conselho e da
Comissão  relativa à assinatura,
em nome da Comunidade
Europeia, do Acordo de
Estabilização e de Associação
entre as Comunidades Europeias
e os seus Estados-Membros, por
um lado, e a Antiga República
Jugoslava da Macedónia, por
outro

2001/0049
AFET

A presente proposta visa os aspectos
seguintes: estabelecimento de um diálogo
político; melhoria da cooperação regional;
estabelecimento de uma zona de comércio
livre; disposições relativas à livre circulação
de trabalhadores, à liberdade de
estabelecimento, à prestação de serviços,
aos pagamentos correntes e à circulação de
capitais; compromisso da antiga República
Jugoslava da Macedónia no sentido de
procurar aproximar a sua legislação da da
Comunidade Europeia; disposições
relativas à criação de um conselho de
associação e de estabilização e de um
comité parlamentar de associação e de
estabilização.

Este acordo não origina qualquer
despesa suplementar para o
programa CARDS. Serão
geradas propostas financeiras
para a região através de - e em
virtude - do Regulamento
CARDS e no âmbito do
enquadramento financeiro do
Regulamento CARDS inscrito na
rubrica orçamental B7-54 -
«Cooperação com os países dos
Balcãs».

Acção adiada e validada
no programa legislativo
2001

Nada

Directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa ao controlo
complementar das instituições de
crédito, das empresas
seguradoras e das empresas de
investimento pertencentes a um
conglomerado financeiro, que
altera as Directivas 73/239/CEE,
79/267/CEE, 92/49/CEE,
92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE do Conselho e as
Directivas 98/78/CE e 2000/12/CE
do Parlamento Europeu e do
Conselho

2001/0095
ECON

A presente proposta de directiva enuncia
regras que organizam o controlo
complementar das empresas
regulamentadas que obtiveram uma licença
de exploração nos termos do artigo 6º da
Directiva 73/239/CEE, do artigo 6º da
Directiva 79/267/CEE, do nº1 do artigo 3º
da Directiva 93/22/CEE ou do artigo 4º da
Directiva 2000/12/CE e que pertençam a
um conglomerado financeiro. Altera
igualmente as regras sectoriais aplicáveis
às mesmas empresas regulamentadas;

Nada Nova acção incluída no
programa legislativo
2001

Criação de um comité de regulamentação, o
"Comité dos Conglomerados Financeiros";
são aplicáveis as disposições dos artigos 5º,
7º e 8º da Decisão "comitologia"
1999/468/CE.
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Título Ref. do dossier
Compet.

matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Programação legislativa Aspectos financeiros Comitologia

Directiva 2000/29/CE do
Conselho, relativa às medidas de
protecção contra a introdução na
Comunidade de organismos
prejudiciais aos vegetais e
produtos vegetais e contra a sua
propagação no interior da
Comunidade

2001/0090
AGRI

O objectivo da presente proposta, devido a
uma nova adaptação do regime
fitossanitário comunitário ao mercado
interno,  é incorporar elementos relativos: à
criação de procedimentos de
desalfandegamento, pelos organismos
fitossanitários oficiais dos Estados-
Membros, em cooperação com as
autoridades alfandegárias, das importações
para a Comunidade de vegetais ou de
produtos vegetais provenientes de países
terceiros; introdução do princípio de uma
harmonização da taxa a cobrar pelas
inspecções fitossanitárias dos produtos
importados e do valor dessa taxa.

Nada Acção renovada e
validada no programa
legislativo 2001

Adaptação das disposições da Directiva
2000/29/CE, a fim de ter em conta a Decisão
"comitologia" 1999/468/CE, nomeadamente
do artigo 5º e do nº 3 do artigo 7º.
A Comissão é assistida pelo Comité (de
regulamentação) Fitossanitário Permanente
instituído pela Decisão 76/894/CEE do
Conselho.

Directiva do Conselho que altera
as Directivas 66/401/CEE,
66/402/CEE e 66/403/CEE relativa
à comercialização de sementes de
plantas forrageiras, de sementes
de cereais e de batatas de
semente

2001/0089
AGRI

A presente proposta visa autorizar, a título
permanente, a comercialização de
sementes a granel ao consumidor final, na
condição de serem respeitadas
determinadas condições, e alterar as
Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE e
66/403/CEE.

Nada Acção não incluída no
programa legislativo
2001

Sendo as medidas necessárias para a
implementação das Directivas 66/401/CEE,
66/402/CEE e 66/403/CEE medidas de
gestão, na acepção do artigo 2º da Decisão
"comitologia" 1999/468/CE, devem ser
aprovadas através do procedimento de
gestão previsto no artigo 4º da Decisão
referida;

Decisão do Conselho que fixa as
disposições necessárias à
implementação do protocolo,
anexo ao Tratado de Nice, relativo
às consequências financeiras do
termo de vigência do Tratado
CECA e ao Fundo de Investigação
do Carvão e do Aço

2001/0061
BUDG

O objectivo da presente proposta é
apresentar as adaptações das propostas da
Comissão, aprovadas em 6 de Setembro de
2000, sobre as actividades financeiras e de
investigação a realizar após o termo de
vigência do Tratado CECA. Estas
alterações tornam-se necessárias para que
seja tomada em consideração a nova base
jurídica, que constitui o protocolo anexo ao
Tratado de Nice relativo às consequências
financeiras do termo de vigência da CECA e
à gestão do Fundo de Investigação do
Carvão e do Aço.
Este acto faz referência à Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia;

Todos os elementos do
património activo e passivo da
CECA são transferidos para a
Comunidade Europeia a partir de
24 de Julho de 2002.

Acção renovada e
validada no programa
legislativo 2001

Nada
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Título Ref. do dossier
Compet.

matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Programação legislativa Aspectos financeiros Comitologia

 Decisão do Conselho que fixa as
linhas directrizes financeiras
plurianuais para a gestão do fundo
"CECA em liquidação" e, depois
de concluída a liquidação, dos
"Activos do Fundo de Investigação
do Carvão e do Aço"

2000/0363
BUDG

O objectivo da presente proposta é definir
as linhas directrizes financeiras plurianuais
para a gestão do património da "CECA em
liquidação", que, após concluída a
liquidação, se denominará "Activos do
Fundo de Investigação do Carvão e do
Aço".
Este acto faz referência à Carta de Direitos
Fundamentais da União Europeia;

Todos os elementos do
património activo e passivo da
CECA são transferidos para a
Comunidade Europeia a partir de
24 de Julho de 2002;

Acção renovada e
validada no programa
legislativo 2001

Nada

DECISÃO DO CONSELHO que
estabelece as orientações técnicas
plurianuais para o programa de
investigação do "Fundo para a
Investigação do Carvão e do Aço""

2000/0364
ITRE

O objectivo da presente proposta é definir
as linhas directrizes técnicas plurianuais
para a criação das regras dos futuros
programas de Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico no domínio
do carvão e do aço.
Este acto faz referência à Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia;

Todos os elementos do
património activo e passivo da
CECA são transferidos para a
Comunidade Europeia a partir de
24 de Julho de 2002;

Acção renovada e
validada no programa
legislativo 2001

Nada



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 63

Boletim 11.06.2001 - PT - PE 299.529

Actividade orçamental

Título Autor Ref. do
dossier

Doc.  sessão
Relator

Proces-
so

Deliberações em
sessão

Data de aprovação em
sessão

Conselho:
posição em

sessão

Comissão:
posição em

sessão

Observações

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho  relativa
à adaptação das Perspectivas Financeiras às condições
de execução (apresentada pela Comissão ao
Parlamento Europeu e ao Conselho em aplicação dos
pontos 16-18 do Acordo Interinstitucional de 6 de Maio
de 1999)

BUDG 2001/0075
A5-0110/200

 Colom i Naval

ACI Resolução aprovada
com alterações

03-Mai-01

�/� Schreyer
03/04/01

Seguimento a dar:
-  colmatar qualquer défice que possa resultar da
execução do orçamento 2000 (dotações afectadas às
iniciativas comunitárias e acções inovadoras no período
compreendido entre 2000-2006)
- debate interinstitucional visando avaliar as incidências
orçamentais e financeiras do calendário do alargamento
resultante do estádio em que se encontram as
negociações de adesão
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Controlo Político

Título Ref. do dossier
Autor

 Doc.de sessão
Processo

Deliberações em
sessão

Data de aprovação
em sessão

Conselho:
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Observações

Segunda geração da
Internet: necessidade de
uma iniciativa da UE no
domínio da investigação

2000/2102
ITRE

A5-0116/2001
INI

Resolução aprovada
3 de Maio/01

�/� Bolkestein
03/05/01

Seguimento a dar :
- conferir grande prioridade a uma iniciativa de investigação no âmbito do 6º programa de I&D;
- um quadro jurídico coerente no domínio da segurança na Internet ;
- criação de uma rede de investigação transeuropeia de elevado débito;
- promover a investigação para a exploração de infra-estruturas;
- promover a investigação no domínio dos sistemas de segurança de dados.

Disponibilidade de
medicamentos
veterinários

2001/2054
ENVI

A5-0119/2001
COS

Resolução aprovada
com alterações
3 de Maio/01

�/� Liikkanen
02/05/01

Seguimento a dar :
- proposta de alteração da Directiva 81/851/CEE e do Regulamento (CEE) do Conselho n° 2377/90 ;
- instauração de um sistema pan-europeu de licenças; prazo: num futuro próximo.

Avaliação anual da
execução dos
programas relativos à
estabilidade e à
convergência

2001/2009
ECON

A5-0127/2001
INI

Resolução aprovada
com alterações
3 de Maio/01

�/� Solbes Mira
03/05/01

Seguimento a dar :
- renovação do pedido de apresentação de um calendário harmonizado dos programas de estabilidade
criados pelos E-M;  plena associação do PE em tempo oportuno;
- convite à Grécia para que prossiga as reformas do sector público e os esforços de disciplina orçamental e
de redução da dívida;
- recomendação de associar a redução dos impostos à implementação de políticas salariais compatíveis
com a manutenção da moderação salarial e da harmonia entre os parceiros sociais;

Problema da segurança
nuclear, quinze anos
após o acidente de
Chernobil, e suas
consequências para a
saúde

Grupos políticos
B5-0321/2001

Declaração

RC aprovada
em 3 de Maio/01

Lejon
02/05/01

Wallström
02/05/01

Seguimento a dar :
- concessão de uma ajuda para a construção de gasodutos e de oleodutos;
- prossecução dos esforços para a reabilitação do ambiente nas regiões contaminadas;
- estudo epidemiológico do impacto de Chernobil no conjunto da Europa;
- reforço da cooperação e do diálogo entre deputados ucranianos e europeus sobre questões ligadas à
energia;

Parceria com as Nações
Unidas nos domínios do
desenvolvimento e das
questões humanitárias

Comissão

Comunicação

�/� �/� Nielson
02/05/01

Nada
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Decisões
Título Autor Relator Doc. de

sessão
Ref. do dossier Processo Deliberações em sessão Conselho:

posição em
sessão

Comissão:
posição em sessão

Data de
aprovação em

sessão
Imunidade do Deputado Peter Sichrovsky JURI Zimeray A5-0123/2001 2000/2237 IMM Imunidade não levantada �/� �/� 3-Maio-01
Imunidade do Deputado Johannes
Voggenhuber

JURI Zimeray A5-0124/2001 2000/2238 IMM Imunidade não levantada �/� �/� 3-Maio-01

Imunidade da Deputada Elisabeth Jeggle JURI MacCormick A5-0126/2001 2001/2031 IMM Imunidade não levantada �/� �/� 3-Maio-01
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PERIODO DE SESSÕES DE 14 A 17 DE MAIO DE 2001

Estrasburgo

Repertório das 
resoluções e decisões aprovadas,

temas debatidos em sessão e seguimento dado
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produits du tabac
FEOGA recouvrement des créances
exclusion sociale
sécurité générale des produits
produits d'alimentation des animaux
substances et préparations dangereuses
sécurité maritime
inspection des navires
mobilité des étudiants et autres personnes
comptes annuels, comptes consolidés
véhicules à moteur-pollution de l'air
eau-substances prioritaires
équipements électroniques-substances dangereuses

équipements électroniques-déchets
attestation de conducteur uniforme
gestion de l'aide alimentaire

codécison

règlement financier
Eurojust
personnel Europol
enfants et adolescents: consommation d'alcool
qualité de l'huile d'olive
OCM viande bovine
OCM fruits et légumes
Groenland: protocole de pêche
financement des partis politiques européens

consultation

adhésion de la Communauté aux règlements
104, 105, 106, 108, 109

de la comm.économique des Nnations Unies

avis conforme

Travaux législatifs

comités d'entreprise et licenciements
stratégie pour le développement durable

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

institut de la pétition
huile d'olive:régime d'aide
préférences généralisées
reconnaissance mutuelle des décisions

en matière pénale
pensions sûres et viables
2001:grandes orientations économiques

e-learning
éducation de demain

enseigner et apprendre

Rapports requérant l'avis du PE

espace de liberté, de sécurité et de justice
discussion annuelle

directive concernant le gaz
systèmes d'éducation et de formation

Questions orales

position de l'UE à la Conf.
contre le racisme, la xénophobie,

l'antisémitisme et l'intolérance
Moyen Orient
Algérie
Cameroun
Ethiopie
prisonniers turcs
ARY Macédoine
Bosnie/Herzégovine
enfants africains et travail forcé
liberté de presse
inondations en France

Débat d'actualité

Contrôle politique

BRS 2/2001
APB 2002
PE état prévisionnel 2002

Travaux budgétaires

calendrier des périodes
de session 2002

Décisions diverses

Session MAI II 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Conseil/Commission : déclarations
Comités d'entreprises et licenciements

Conseil/Commission : questions orales
- Objectifs futurs des systèmes d'éducation et de formation
- Directive concernant le gaz
- Discussion annuelle sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice

Commission : communication
- Stratégie pour le développement durable

Algérie : état de situation

Bosnie/Herzégovine :
état de la situation et notamment à Banja Luka

Afrique :
Travail forcé des enfants africains

Moyen-Orient : état de situation

Turquie : situation des prisonniers

Ancienne Rép. Yougoslave de Macédoine
(ARYM) : état du dossier

CEE-Danemark/Groenland :
Accord de pêche

inondations en France

Cameroun : droits de l'homme

Ethiopie : droits de l'homme

PE : calendrier des périodes de session - 2002

dialogue transatlantique UE-Etats-Unis

grandes orientations économiques

- Avant-projet du budget-général – Année 2002
- BRS 2/2001
- Etat prévisionnel du PE – Année 2002



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 69

Boletim 11.06.2001 - PT - PE 299.529

A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  P r o c é d u r e  d e  c o d é c i s i o n

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

2 0 0 0 / 0 1 5 7  E M P L
F i g u e i r e d o  

A 5 - 0 1 5 5 / 2 0 0 1  

2 0 0 0 / 0 0 7 3  E N V I
G o n z a l e z  A l v a r e z

 A 5 - 0 1 3 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 8  E N V I
P a u l s e n

A 5 - 0 1 3 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 5  R E T T
W a t t s

A 5 - 0 1 4 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 6  R E T T
O r t u o n d o  L a r r e a
 A 5 - 0 1 4 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 2 1  C U L T
E v a n s

A 5 - 0 1 1 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 4 3  J U R I
I n g l e w o o d

A 5 - 0 1 3 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 1 1  E N V I
L a n g e

A 5 - 0 1 3 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 3 5  E N V I
B r e y e r

A 5 - 0 1 3 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 5 9  E N V I
F l o r e n z

A 5 - 0 1 4 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 5 8  E N V I
F l o r e n z

A 5 - 0 1 4 8 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 9 7  R E T T
v a n  D a m

A 5 - 0 1 5 1 / 2 0 0 1

c o m m P A R L  
A m .  d é p o s 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 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
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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  -  P r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t io n

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

2 0 0 0 / 0 9 0 1  C O N T
v a n  H u l t e n

A 5 - 0 1 5 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 1 7  L I B E
G e b h a r d t

A 5 - 0 1 5 3 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 8 0 1  E N V I
S t i h l e r

A 5 - 0 1 5 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 3 5 8  A G R I
J o v é  P e r e s

 A 5 - 0 1 3 7 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 0 4 2  A G R I
S t u r d y

A 5 - 0 1 4 2 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 3 4 8  P E C H
L a n g e n h a g e n

A 5 - 0 1 2 9 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 0 1 1  A F C O
S c h l e i c h e r

A 5 - 0 1 6 7 / 2 0 0 1

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

c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e
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Actividade legislativa

I. Processos legislativos

Legenda:
***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 Data de
aprovação em

sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e
administrativas dos Estados-Membros no que respeita ao fabrico,
à apresentação e à venda de produtos do tabaco

DELE 1999/0244
A5-0162/2001

Maaten

COD ***III projecto comum aprovado 15-Maio-01 …/… Byrne
14/05/01

Directiva 76/308/CEE do Conselho relativa à assistência mútua
em matéria de cobrança de créditos resultantes de operações
que fazem parte do sistema de financiamento do Fundo Europeu
de Orientação e Garantia Agrícola, bem como de direitos
niveladores agrícolas e de direitos aduaneiros, e relativa ao
imposto sobre o valor acrescentado e a certos impostos especiais
de consumo

CONT 1998/0206
A5-0139/2001

Garriga Polledo

COD ***II resolução aprovada
verificação da base

jurídica (artigo 63º do
Regulamento)

16-Maio-01 sem debate sem debate

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece
um programa comunitário de acção de incentivo à cooperação
entre os Estados-Membros em matéria de luta contra a exclusão
social

EMPL 2000/0157
A5-0155/2001

Figueiredo

COD ***II pos. comum alterada 17-Maio-01 …/… Diamantopoulou
 16/05/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 1995/53/CE do Conselho que fixa os princípios relativos
à organização dos controlos oficiais no domínio da alimentação
animal e as Directivas 1970/524/CEE, 1996/25/CE e 1999/29/CE
do Conselho relativa aos alimentos para animais

ENVI 2000/0073
A5-0133/2001

Gonzalez Alvarez

COD ***II pos. comum alterada 16-Maio-01 …/… Byrne
 15/05/01

Patten
16/05/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 1995/53/CE do Conselho que fixa os princípios relativos
à organização dos controlos oficiais no domínio da alimentação
animal e as Directivas 1970/524/CEE, 1996/25/CE e 1999/29/CE
do Conselho relativas aos alimentos para animais

ENVI 2000/0068
A5-0136/2001

Paulsen

COD ***II pos. comum alterada 15-Maio-01 …/… Byrne
14/05/01

Wallström
15/05/01
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Título Autor Ref. do dossier
Doc. sessão

Relator

Processo Deliberações em sessão Data de
aprovação em

sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera pela
vigésima primeira vez a Directiva 76/769/CEE do Conselho
relativa à limitação da colocação no mercado e da utilização de
algumas substâncias e preparações perigosas, no que se refere
às substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou
tóxicas para a reprodução

ENVI 2000/0006
C5-0132/2001
sem relatório

COD ***II pos. comum aprovada 16-Maio-01 �/� �/�

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 95/21/CE do Conselho relativa à aplicação, aos navios
que escalem os portos da Comunidade ou naveguem em águas
sob jurisdição dos Estados-Membros, das normas internacionais
respeitantes à segurança da navegação, à prevenção da poluição
e às condições de vida e de trabalho a bordo dos navios
(inspecção pelo Estado do porto)

RETT 2000/0065
A5-0140/2001

Watts

COD ***II pos. comum alterada 16-Maio-01 �/� de Palacio
15/05/01

Patten
16/05/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 94/57/CE do Conselho relativa às regras comuns para
as organizações de vistoria e inspecção dos navios e para as
actividades relevantes das administrações marítimas

RETT 2000/0066
A5-0144/2001

Ortuondo Larrea

COD ***II pos. comum alterada 16-Maio-01 �/� de Palacio
15/05/01

Patten
16/05/01

Recomendação para Segunda Leitura referente à posição comum
adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da
recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
mobilidade na Comunidade de estudantes, formandos,
voluntários, docentes e formadores

CULT 2000/0021
A5-0115/2001

Evans

COD ***II pos. comum alterada 15-Maio-01 �/� Reding
14/05/01

Wallström
15/05/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as
directivas 78/660/CEE e 83/349/CEE relativamente às regras de
valorimetria aplicáveis às contas anuais e consolidadas de certas
formas de sociedades

JURI 2000/0043
A5-0130/2001

Inglewood

COD ***I proposta legislativa
alterada

15-Maio-01 �/� �/�

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 70/220/CEE do Conselho relativa às medidas a tomar
contra a poluição do ar pelas emissões provenientes dos veículos
a motor

ENVI 2000/0211
A5-0131/2001

Lange

COD ***I proposta legislativa
alterada

15-Maio-01 sem debate sem debate

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece a
lista das substâncias prioritárias no domínio da água

ENVI 2000/0035
A5-0135/2001

Breyer

COD ***I proposta legislativa
alterada

15-Maio-01 �/� Wallström
15/05/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em
equipamentos eléctricos e electrónicos

ENVI 2000/0159
A5-0146/2001

Florenz

COD ***I proposta legislativa
alterada

15-Maio-01 �/� Wallström
15/05/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos

ENVI 2000/0158
A5-0148/2001

Florenz

COD ***I proposta legislativa
alterada

15-Maio-01 �/� Wallström
15/05/01



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 73

Boletim 11.06.2001 - PT - PE 299.529

Título Autor Ref. do dossier
Doc. sessão

Relator

Processo Deliberações em sessão Data de
aprovação em

sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Regulamento (CEE) nº 881/92 do Conselho, relativo ao acesso
ao mercado dos transportes rodoviários de mercadorias na
Comunidade efectuados a partir do ou com destino ao território
de um Estado-Membro ou que atravessem o território de um ou
vários Estados-Membros, com vista à introdução de um
certificado de motorista uniforme

RETT 2000/0297
A5-0151/2001

van Dam

COD ***I proposta legislativa
alterada

16-Maio-01 �/� de Palacio
 15/05/01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
artigo 21º do Regulamento (CE) nº 1292/96 do Conselho relativo
à política e à gestão da ajuda alimentar e às acções específicas
de apoio à segurança alimentar

DEVE 2001/0005
C5-0007/2001
sem relatório

COD ***I proposta legislativa
aprovada

16-Maio-01 sem debate sem debate

Decisão do Conselho relativa à adesão da Comunidade Europeia
ao Regulamento nº 106 da Comissão Económica para a Europa
das Nações Unidas relativo à homologação dos pneumáticos
para veículos agrícolas e seus reboques

ITRE 2000/0051
A5-0157/2001

Harbour

AVC *** prop. legislativa aprovada 15-Maio-01 sem debate sem debate

Decisão do Conselho relativa à adesão da Comunidade Europeia
ao Regulamento nº 104 da Comissão Económica para a Europa
das Nações Unidas relativo à homologação das marcações
retro-reflectoras para veículos pesados e longos e seus reboques

ITRE 2000/0061
A5-0158/2001

Harbour

AVC *** prop. legislativa aprovada 15-Maio-01 sem debate sem debate

Decisão do Conselho relativa à adesão da Comunidade Europeia
ao Regulamento nº 105 da Comissão Económica para a Europa
das Nações Unidas relativo à homologação dos veículos
destinados ao transporte de mercadorias perigosas no que diz
respeito às suas características específicas de construção

ITRE 2000/0075
A5-0159/2001

Harbour

AVC *** prop. legislativa aprovada 15-Maio-01 sem debate sem debate

Decisão do Conselho relativa à adesão da Comunidade Europeia
ao Regulamento nº 109 da Comissão Económica para a Europa
das Nações Unidas relativo à homologação da produção de
pneumáticos recauchutados para os veículos comerciais e seus
reboques

ITRE 2000/0003
A5-0160/2001

Harbour

AVC *** prop. legislativa aprovada 15-Maio-01 sem debate sem debate

Decisão do Conselho relativa à adesão da Comunidade Europeia
ao Regulamento nº 108 da Comissão Económica para a Europa
das Nações Unidas relativo à homologação da produção de
pneumáticos recauchutados para os veículos automóveis e seus
reboques

ITRE 2000/0002
A5-0161/2001

Harbour

AVC *** prop. legislativa aprovada 15-Maio-01 sem debate sem debate

Regulamento (EURATOM, CECA, CE) da Comissão que altera o
Regulamento nº 3418/93 da Comissão de 9 de Dezembro de
1993 que estabelece normas de execução de algumas
disposições do Regulamento Financeiro de 21 de Dezembro de
1977

CONT 2000/0901
A5-0154/2001

van Hulten

CNS * proposta legislativa
alterada

15-Maio-01 sem debate sem debate
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Título Autor Ref. do dossier
Doc. sessão

Relator

Processo Deliberações em sessão Data de
aprovação em

sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Decisão do Conselho que institui a Unidade "Eurojust" a fim de
reforçar a luta contra as formas graves de criminalidade
organizada
uma decisão do Conselho relativa à criação de uma unidade
"Eurojust"

LIBE 2000/0817
2000/0808

A5-0153/2001
Gebhardt

CNS * ini-alterada 17-Maio-01 �/� Vitorino
17/05/01

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

LIBE 2001/0806
C5-0142/2001
sem relatório

CNS * ini-aprovada 16-Maio-01 sem debate sem debate

Recomendação do Conselho intitulada "Consumo de álcool por
crianças e adolescentes"

ENVI 2001/0801
A5-0150/2001

Stihler

CNS * proposta legislativa
alterada

16-Maio-01 �/� Byrne
15/05/01

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento nº
136/66/CEE, bem como o Regulamento (CE) nº 1638/98, no que
respeita à prorrogação do regime de ajuda e à estratégia em
matéria de qualidade no sector do azeite

AGRI 2000/0358
A5-0137/2001

Jové Peres

CNS * proposta legislativa
alterada

17-Maio-01 �/� Schreyer
16/05/01

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

AGRI 2001/0042
A5-0142/2001

Sturdy

CNS * proposta legislativa
alterada

16-Maio-01 �/� Fischler
15/05/01

Regulamento do Conselho que rectifica o Regulamento (CE) nº
2201/96 que estabelece a organização comum do mercado no
sector dos produtos transformados à base de frutas e legumes

AGRI 2001/0052
C5-0094/2001
sem relatório

CNS * prop. legislativa aprovada 16-Maio-01 sem debate sem debate

Regulamento do Conselho relativo à celebração do quarto
protocolo sobre as condições de pesca previstas no acordo de
pesca entre a Comunidade Económica Europeia, por um lado, e o
Governo da Dinamarca e o Governo local da Gronelândia, por
outro

PECH 2000/0348
A5-0129/2001
Langenhagen

CNS * proposta legislativa
alterada

16-Maio-01 �/� Fischler
 15/05/01

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

AFCO 2001/0011
A5-0167/2001

Schleicher

CNS * proposta legislativa
alterada

17-Maio-01 �/� Schreyer
17/05/01
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II. Alterações legislativas

Os dados numéricos relativos à repartição das alterações aprovadas em sessão são estabelecidos de acordo com os critérios consignados no Acordo interinstitucional sobre as directrizes comuns em matéria de
qualidade de redacção da legislação comunitária, JOC 73 de 17 de Março de 1999.
A coluna "Aspectos particulares das alterações aprovadas" indica se, nas alterações aprovadas, são tratadas as seguintes questões:  L:base jurídica, :Carta dos direitos fundamentais, ΑΩ: aspectos temporais,
<=>:comitologia, �:incidência orçamental, i-PE:direito de informação, ╬:luta antifraude. Quando surge o símbolo "e.a", tal significa que as alterações aprovadas se podem referir aos princípios do Tratado, a outros
actos em vigor, à organização do processo, a aspectos de redacção de texto etc..

Título Ref. do dossier
ComPARL

Relator
Doc. sessão

Processo

Número absoluto de
alt. aprovadas

Alt. aprovadas, repartidas segundo a estrutura do acto Aspectos
particulares das
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Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece um programa comunitário de acção de
incentivo à cooperação entre os Estados-Membros em
matéria de luta contra a exclusão social

2000/0157
EMPL

Figueiredo
A5-0155/2001

COD ***II

15 0 15 0 5 4 0 0 2 1 1 0 2 0 <=>
►
�

i-PE
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
segurança geral dos produtos

2000/0073
ENVI

Gonzalez Alvarez
A5-0133/2001

COD ***II

11 0 7 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 i-PE

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 1995/53/CE do Conselho que fixa os
princípios relativos à organização dos controlos oficiais no
domínio da alimentação animal e as Directivas
1970/524/CEE, 1996/25/CE e 1999/29/CE do Conselho
relativas aos alimentos para animais

2000/0068
ENVI

Paulsen
A5-0136/2001

COD ***II

6 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 �e.a�
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Título Ref. do dossier
ComPARL

Relator
Doc. sessão

Processo

Número absoluto de
alt. aprovadas

Alt. aprovadas, repartidas segundo a estrutura do acto Aspectos
particulares das
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 c
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Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 95/21/CE do Conselho relativa à
aplicação, aos navios que escalem os portos da
Comunidade ou naveguem em águas sob jurisdição dos
Estados-Membros, das normas internacionais
respeitantes à segurança da navegação, à prevenção da
poluição e às condições de vida e de trabalho a bordo
dos navios (inspecção pelo Estado do porto)

2000/0065
RETT
Watts

A5-0140/2001
COD ***II

2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ΑΩ
i-PE

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 94/57/CE do Conselho relativa às regras
comuns para as organizações de vistoria e inspecção dos
navios e para as actividades relevantes das
administrações marítimas

2000/0066
RETT

Ortuondo Larrea
A5-0144/2001

COD ***II

7 0 7 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 �e.a�

Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à mobilidade na Comunidade de estudantes,
formandos, voluntários, docentes e formadores

2000/0021
CULT
Evans

A5-0115/2001
COD ***II

6 0 6 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 ΑΩ
i-PE

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera as directivas 78/660/CEE e 83/349/CEE
relativamente às regras de valorimetria aplicáveis às
contas anuais e consolidadas de certas formas de
sociedades

2000/0043
JURI

Inglewood
A5-0130/2001

COD ***I

32 0 31 0 12 7 0 0 2 1 6 1 0 2 ΑΩ
i-PE

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 70/220/CEE do Conselho relativa às
medidas a tomar contra a poluição do ar pelas emissões
provenientes dos veículos a motor

2000/0211
ENVI
Lange

A5-0131/2001
COD ***I

4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 ΑΩ
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Título Ref. do dossier
ComPARL

Relator
Doc. sessão

Processo

Número absoluto de
alt. aprovadas

Alt. aprovadas, repartidas segundo a estrutura do acto Aspectos
particulares das
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Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece a lista das substâncias prioritárias no domínio
da água

2000/0035
ENVI

Breyer
A5-0135/2001

COD ***I

20 6 20 0 13 1 0 0 1 0 0 0 5 0 ΑΩ

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
restrição do uso de determinadas substâncias perigosas
em equipamentos eléctricos e electrónicos

2000/0159
ENVI

Florenz
A5-0146/2001

COD ***I

20 6 23 0 7 5 0 0 5 3 1 1 1 0 ΑΩ
<=>
i-PE

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa
aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos

2000/0158
ENVI

Florenz
A5-0148/2001

COD ***I

73 16 81 0 23 8 9 0 7 5 14 2 12 1 ΑΩ

Regulamento (CEE) nº 881/92 do Conselho, relativo ao
acesso ao mercado dos transportes rodoviários de
mercadorias na Comunidade efectuados a partir do ou
com destino ao território de um Estado-Membro ou que
atravessem o território de um ou vários
Estados-Membros, com vista à introdução de um
certificado de motorista uniforme

2000/0297
RETT

van Dam
A5-0151/2001

COD ***I

7 0 7 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 ΑΩ

Regulamento (EURATOM, CECA, CE) da Comissão que
altera o Regulamento nº 3418/93 da Comissão de 9 de
Dezembro de 1993 que estabelece normas de execução
de algumas disposições do Regulamento Financeiro de
21 de Dezembro de 1977

2000/0901
CONT

van Hulten
A5-0154/2001

CNS *

10 1 11 0 1 5 0 0 1 0 3 0 0 1 �
i-PE

Decisão do Conselho que institui a Unidade "Eurojust" a
fim de reforçar a luta contra as formas graves de
criminalidade organizada

2000/0817
LIBE

Gebhardt
A5-0153/2001

CNS *

25 2 26 0 9 9 0 0 0 2 4 0 0 2 ΑΩ
►

i-PE
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Título Ref. do dossier
ComPARL

Relator
Doc. sessão

Processo

Número absoluto de
alt. aprovadas

Alt. aprovadas, repartidas segundo a estrutura do acto Aspectos
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Recomendação do Conselho intitulada "Consumo de
álcool por crianças e adolescentes"

2001/0801
ENVI
Stihler

A5-0150/2001
CNS *

52 4 52 0 12 23 0 0 1 1 15 0 0 0 �e.a�

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento nº
136/66/CEE, bem como o Regulamento (CE) nº 1638/98,
no que respeita à prorrogação do regime de ajuda e à
estratégia em matéria de qualidade no sector do azeite

2000/0358
AGRI

Jové Peres
A5-0137/2001

CNS *

48 0 48 1 20 10 1 0 1 0 14 0 0 1 ΑΩ

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

2001/0042
AGRI
Sturdy

A5-0142/2001
CNS *

23 0 23 0 6 2 0 0 0 0 12 0 0 3 ΑΩ
�

Regulamento do Conselho relativo à celebração do
quarto protocolo sobre as condições de pesca previstas
no acordo de pesca entre a Comunidade Económica
Europeia, por um lado, e o Governo da Dinamarca e o
Governo local da Gronelândia, por outro

2000/0348
PECH

Langenhagen
A5-0129/2001

CNS *

8 0 9 0 3 0 0 0 1 5 0 0 0 i-PE

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

2001/0011
AFCO

Schleicher
A5-0167/2001

CNS *

22 5 25 0 9 9 0 0 2 1 3 1 0 0 ΑΩ
►
�
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III. Consultas legislativas: aspectos de programação, financeiros e de comitologia

Título Ref. do dossier
Comp. matéria de

fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Aspectos financeiros Programação
legislativa

Comitologia

Programa-quadro plurianual 2002-
2006 da Comunidade Europeia da
Energia Atómica (Euratom) de
acções em matéria de investigação e
ensino que visa contribuir para a
realização do Espaço Europeu da
Investigação

2001/0054
ITRE

A presente proposta, apresentada a título
do artigo 7º do Tratado EURATOM, prevê
o desenvolvimento de um conjunto de
actividades de investigação e
desenvolvimento tecnológico, de
cooperação internacional, de divulgação e
valorização, bem como de formação, nos
seguintes domínios : tratamento e
armazenagem dos resíduos; fusão
termonuclear controlada; actividades
EURATOM do  Centro Comum de
Investigação.
Este acto faz referência à Carta dos
direitos fundamentais da União Europeia;

O montante de referência
financeira durante o período de
2002-2006 ascende a 1.230
milhões de €, dos quais, 150
milhões de € se destinam ao
tratamento e armazenagem dos
resíduos, 700 milhões de € para
a fusão termonuclear controlada,
50 milhões de € para outras
actividades EURATOM e 330
milhões de € para as actividades
EURATOM do CCI

Nova acção incluída no
programa legislativo
2001

Os comités do programa-quadro no
domínio da I&D não são actualmente
visados pela Decisão 1999/468/CEE

Decisão do Conselho relativa à
conclusão do Acordo entre a
Comunidade Europeia e a República
da Bulgária respeitante à
participação da Bulgária na Agência
Europeia do Ambiente e na Rede
Europeia de Informação e de
Observação do Ambiente

2000/0346
ENVI

nada nada Acção aprovada pela
Comissão em 2000 e
transmitida pelo
Conselho em 2001;

nada

Decisão do Conselho relativa à
conclusão do Acordo entre a
Comunidade Europeia e a República
da Estónia respeitante à participação
da Estónia na Agência Europeia do
Ambiente e na Rede Europeia de
Informação e de Observação do
Ambiente

2000/0347
ENVI

nada nada Acção aprovada pela
Comissão em 2000 e
transmitida pelo
Conselho em 2001;

nada

Decisão do Conselho relativa à
conclusão do Acordo entre a
Comunidade Europeia e a República
Eslovaca respeitante à participação
da República Eslovaca na Agência
Europeia do Ambiente e na Rede
Europeia de Informação e de
Observação do Ambiente

2000/0351
ENVI

nada nada Acção aprovada pela
Comissão em 2000 e
transmitida pelo
Conselho em 2001;

nada
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Título Ref. do dossier
Comp. matéria de

fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Aspectos financeiros Programação
legislativa

Comitologia

Decisão do Conselho relativa à
conclusão do Acordo entre a
Comunidade Europeia e a República
da Eslovénia respeitante à
participação da Eslovénia na
Agência Europeia do Ambiente e na
Rede Europeia de Informação e de
Observação do Ambiente

2000/0352
ENVI

nada nada Acção aprovada pela
Comissão em 2000 e
transmitida pelo
Conselho em 2001;

nada

Decisão do Conselho relativa à
conclusão do Acordo entre a
Comunidade Europeia e a República
da Letónia respeitante à participação
da Letónia na Agência Europeia do
Ambiente e na Rede Europeia de
Informação e de Observação do
Ambiente

2000/0354
ENVI

nada nada Acção aprovada pela
Comissão em 2000 e
transmitida pelo
Conselho em 2001;

nada

Decisão do Conselho relativa à
conclusão do Acordo entre a
Comunidade Europeia e a República
da Hungria respeitante à participação
da Hungria na Agência Europeia do
Ambiente e na Rede Europeia de
Informação e de Observação do
Ambiente

2000/0355
ENVI

nada nada Acção aprovada pela
Comissão em 2000 e
transmitida pelo
Conselho em 2001;

nada

Decisão do Conselho relativa à
conclusão do Acordo entre a
Comunidade Europeia e a República
Checa respeitante à participação da
República Checa na Agência
Europeia do
Ambiente e na Rede Europeia de
Informação e de Observação do
Ambiente

2000/0356
ENVI

nada nada Acção aprovada pela
Comissão em 2000 e
transmitida pelo
Conselho em 2001;

nada

Decisão do Conselho relativa à
conclusão do Acordo entre a
Comunidade Europeia e a República
da Roménia respeitante à
participação da Roménia na Agência
Europeia do Ambiente e na Rede
Europeia de Informação e de
Observação do Ambiente

2000/0357
ENVI

nada nada Acção aprovada pela
Comissão em 2000 e
transmitida pelo
Conselho em 2001;

nada
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Título Ref. do dossier
Comp. matéria de

fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Aspectos financeiros Programação
legislativa

Comitologia

Decisão do Conselho relativa à
conclusão do Acordo entre a
Comunidade Europeia e a República
da Lituânia respeitante à participação
da Lituânia na Agência Europeia do
Ambiente e na Rede Europeia de
Informação e de Observação do
Ambiente

2000/0359
ENVI

nada nada Acção aprovada pela
Comissão em 2000 e
transmitida pelo
Conselho em 2001;

nada

Decisão do Conselho relativa à
conclusão do Acordo entre a
Comunidade Europeia e a República
da Polónia respeitante à participação
da Polónia na Agência Europeia do
Ambiente e na Rede Europeia de
Informação e de Observação do
Ambiente

2000/0360
ENVI

nada nada Acção aprovada pela
Comissão em 2000 e
transmitida pelo
Conselho em 2001;

nada

Directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho que altera as Directivas
96/92/CE e 98/30/CE relativas às
regras comuns para os mercados
internos da electricidade e do gás
natural

2001/0077
ITRE

A presente proposta altera as directivas
96/92/CE e 98/30/CE e revoga as
directivas 90/547/CEE e 91/296/CEE(3) a
fim de garantir condições homogéneas de
acesso às redes de gás e electricidade,
inclusive no caso de uma liberalização.
Estas propostas legislativas têm em conta
as conclusões do Conselho Europeu de
Lisboa de 23/24-03-2000 e a resolução do
Parlamento Europeu de 6-07-2000 que
convidou, nomeadamente, a Comissão a
adoptar um calendário pormenorizado
para a consecução de objectivos
rigorosamente definidos com vista à
obtenção paulatina de uma liberalização
total do mercado da energia;

nada Acção renovada e
validada no programa
legislativo 2001

Ver proposta de regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho
relativo às condições de acesso à rede
para o comércio transfronteiras de
electricidade; dossier 2001/0078

Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo às
condições de acesso à rede para o
comércio transfronteiras de
electricidade

2001/0078
ITRE

A presente proposta visa promover o
comércio transfronteiras de electricidade
e, consequentemente, a concorrência no
mercado interno da electricidade,
estabelecendo um mecanismo de
compensação para o transporte de
electricidade e instituindo princípios
harmonizados para as taxas de transporte
transfronteiras a atribuição das
capacidades de interconexão disponíveis

O APO 2002, rubrica orçamental
B4-1040, prevê 0,6 milhões de €
em c/e e 0,5  milhões de € em
c/p;

Acção renovada e
validada no programa
legislativo 2001

A título deste regulamento estão previstos:
um comité de regulamentação e um
comité consultivo;
São aplicáveis as disposições da Decisão
199/468/CE e, nomeadamente, os artigos
5º, 7º e 8º.
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Título Ref. do dossier
Comp. matéria de

fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Aspectos financeiros Programação
legislativa

Comitologia

entre as redes nacionais de transporte

Directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho que altera pela
vigésima terceira vez a Directiva
76/769/CEE do Conselho relativa à
limitação da colocação no mercado e
da utilização de algumas substâncias
e preparações perigosas, no que se
refere às substâncias classificadas
como cancerígenas, mutagénicas ou
tóxicas para a reprodução

2001/0110
ENVI

A vigésima terceira alteração proposta
alargaria o apêndice das substâncias
c/m/r do anexo I da directiva 76/769/CEE,
acrescentando as substâncias
classificadas c/m/r de categoria 1 ou 2 nas
vigésima quinta e sexta adaptações ao
progresso técnico da Directiva
67/548/CEE. A utilização de todas estas
substâncias pelos consumidores seria,
pois, proibida

nada Nova acção incluída no
programa legislativo
2001

nada

Directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa à qualidade da
gasolina e do combustível para
motores diesel e que altera a
Directiva 98/70/CE

2001/0107
ENVI

O objectivo da presente proposta é
completar as especificações ambientais
aplicáveis à gasolina e ao gasóleo, nos
termos do artigo 9º da Directiva 98/70/CE

nada Acção renovada e
validada no programa
legislativo 2001

Confirmação de um comité de
regulamentação a título da Decisão
1999/468/CE

Regulamento do Conselho que altera
o Regulamento (CEE) nº 2847/93
que institui um regime de controlo
aplicável à política comum das
pescas

2001/0096
PECH

A presente proposta visa alterar o
Regulamento (CEE) n° 2847/93 para
introduzir novas medidas de controlo que
garantirão um melhor respeito das quotas

nada Nova acção incluída no
programa legislativo
2001

O Regulamento nº 2847/93 faz referência
a um comité de gestão para o sector da
pesca e da aquicultura
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Título Ref. do dossier
Comp. matéria de

fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Aspectos financeiros Programação
legislativa

Comitologia

Directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa ao rendimento
energético dos edifícios

2001/0098
ITRE

O objectivo da presente proposta consiste
em promover a melhoria do rendimento
energético dos edifícios da UE,
diligenciando, na medida do possível, para
que só sejam tomadas neste domínio as
medidas que garantam as melhores
condições de economia e de rendimento.
Para o efeito, são fixados: o quadro geral
de uma metodologia comum para a
avaliação do rendimento energético
integrada dos edifícios; a aplicação de
normas mínimas em matéria de
rendimento energético nos novos
edifícios; a aplicação de normas mínimas
em matéria de rendimento energético aos
actuais edifícios de grande dimensão
sempre que estes sejam objecto de
trabalhos importantes de renovação; a
certificação do rendimento energético dos
edifícios  e, nos edifícios públicos, a
afixação dos certificados emitidos e de
outras informações pertinentes; o controlo
regular das caldeiras e dos sistemas
centrais de climatização nos edifícios,
bem como a avaliação de uma instalação
de aquecimento

nada Acção renovada e
validada no programa
legislativo 2001

Alinhamento do Comité de
Regulamentação instituído pelo artigo 10º
da Directiva do Conselho 92/75/CEE com
o disposto nos artigos 5º, 7º e 8º da
Decisão 1999/468/CE
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Actividade orçamental
Título Autor Ref. do dossier

Doc.  sessão
Relator

Processo Deliberações
em sessão

Data de
aprovação
em sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

projecto de Orçamento Rectificativo e
Suplementar nº 2 da União Europeia para
o exercício de 2001

BUDG 2001/2026
A5-0138/2001

Ferber

BUD Aprovação do
ORS 2/2001

sem
alterações ou
modificações;
Res. aprovada

17-Mai-01

�/� Schreyer
16/05/01

Seguimento a dar:
- aplicação dos nºs 39 e 40 do AII sobre a disciplina orçamental e a
melhoria do processo orçamental;

Previsão de receitas e despesas do
Parlamento Europeu para o exercício de
2002

BUDG 2001/2062
A5-0166/2001

Buitenweg

BUD Previsão das
receitas e
despesas
aprovada;

Res.
aprovada
com alt..

17-Mai-01

�/� �/� Seguimento a dar:
- análise dos trabalhos preparatórios na perspectiva do alargamento;
prazo: 30/06/2001;
- relatório sobre a abertura de gabinetes de informação permanente;
prazo: Outono de 2001;
- apreciação das possibilidades de participação dos membros dos
parlamentos dos países candidatos nos trabalhos das comissões
parlamentares;
- disponibilidade de orçamentação dos trabalhos preparatórios no âmbito
do processo orçamental 2002;
- compromissos específicos em matéria de política imobiliária, do estatuto
dos membros, da política do pessoal e de outras actividades para as quais
foram inscritas dotações na reserva ou na rubrica;
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Título Autor Ref. do dossier
Doc.  sessão

Relator

Processo Deliberações
em sessão

Data de
aprovação
em sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Ante-projecto de orçamento geral �
Exercício de 2002

Comissã
o

�/� Comunica-
ção

�/� �/� Schreyer
16/05/01

Autorizações e pagamentos: As dotações para pagamentos ascendem a cerca de
100,3 mil milhões de euros (+3.4% relativamente a 2001), o que deixa uma
margem de mais de 500 milhões de euros aquém dos limites máximos
estabelecidos nas Perspectivas Financeiras 2000-2006. O aumento das dotações
para pagamentos foi mantido a 4,8% (ou seja cerca de 97,7 mil milhões de euros).
Em termos relativos, mantêm-se ao mesmo nível de 2001, ou seja, 1,06% do PNB
da UE.

AGRI: As despesas agrícolas representam a maior fatia (46%) do orçamento
proposto e constitui o maior aumento (+5,0% relativamente às despesas em 2001).

Medidas ESTRUT: graças à decisão de reutilizar em 2002 870 milhões de euros
em fundos remanescentes de 2000, o aumento ascende a 2,8%. Sem esta
reorçamentação, o aumento de apenas 1,5% reflecte a estabilização de intensidade
das ajudas e a supressão gradual das regiões não elegíveis, tal como previsto nas
Perspectivas Financeiras.

Políticas INT: O aumento de autorizações é superior à média para todo o
orçamento (+4%). Os pontos principais são IDT com mais de 4 mil milhões de
euros. É proposto o montante total de 111,7 mil milhões de euros (+ 7,1%
comparativamente a 2001), uma vez que 7,5 milhões de euros se destinam ao
lançamento da Autoridade Alimentar Europeia. As dotações atribuídas ao
programa ambiental LIFE III  ascendem a 140,6 milhões de euros. Trata-se de um
aumento de 2 milhões de euros relativamente a 2001; Justiça e Assuntos Internos:
o montante de aproximadamente 81 milhões de euros previsto para 2002 permitirá
que as acções sejam prosseguidas ao nível de 2001, incluindo o programa
DAPHNE (milhões de euros destinados à luta contra a violência contra as
crianças), do Fundo Europeu para os Refugiados (milhões de euros) e a campanha
contra a discriminação (milhões de euros).
Ajuda a países terceiros: Dotações para autorizações sofreram uma redução de
2,4%. Pré-adesão: para os programas SAPARD, ISPA e PHARE será inscrito no
orçamento um montante total de 328 mil milhões de euros. ADESÃO: O
orçamento para dotações para pagamentos é inferior em 4,4 mil milhões de euros
ao teoricamente previsto com o alargamento. Despesas de administração: 5,1% do
orçamento total, incluindo o custo das pensões.
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Controlo Político

Título Ref. do dossier
Autor

Doc. sessão
Processo

Deliberações
em sessão

Data de
aprovação em

sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Instituto da petição no começo do século XXI
2000/2026

PETI
A5-0088/2001

INI

Res. aprovada
15-Mai-01

sem debate sem debate Referência à Carta dos Direitos Fundamentais;
Seguimento a dar:
- revisão do Acordo Interinstitucional de 1989;
- adaptação das competências da Comissão PETI e pedido ao Secretário-Geral do PE de
elaboração de um relatório;
- favorável à criação de uma rede europeia de provedores de justiça nacionais;
- um seminário anual de avaliação PE/CONS/COM;

Relatório Especial nº 11/2000 do Tribunal de
Contas Europeu relativo ao regime de apoio
no sector do azeite

2001/2001
CONTA

5-0114/2001
COS

Res. aprovada
com alt.

17-Mai-01

�/� Schreyer
16/05/01

Seguimento a dar:
- realização das recomendações anteriores do Tribunal de Contas com vista à substituição dos
regimes de ajuda em vigor; prazo: a curto prazo; na sua ausência, realização de uma acção
transitória;
- realização de um regime muito simplificado baseado em dados fiáveis, no que se refere às
quantidades de azeitona transformada e às quantidades de azeite produzidas nos lagares;
- inclusão do azeite no Sistema Integrado de Gestão e de Controlo;
- estabelecimento de um regime de promoção único;
- avaliação da rentabilidade dos organismos de controlo nacionais;
- proposta de uma estratégia integrada, de um plano de acção e de um calendário com base
no artigo 280º do TCE;
- estabelecimento de uma série de disposições legislativas e administrativas;

Extensão aos produtos originários dos países
menos avançados da isenção de direitos
aduaneiros sem limites quantitativos   

2000/0239
DEVE

A5-0128/2001
COS

Res. aprovada
com alt.

16-Mai-01

�/� Lamy
15/05/01

Seguimento a dar:
- estabelecimento das políticas em matéria de controlo das exportações de armamento
destinadas aos PMD e respeito do registo das exportações de armamento das Nações Unidas;
- estabelecimento com os ACP de estudos comuns de avaliação do impacto sobre a proposta
"Tudo menos armas"
- estabelecimento dos mecanismos de assistência técnica tendentes a evitar fraudes;
- avaliação da implementação, após consulta do PE, dos países ACP, de comum acordo com
os PMD, e após estabelecimento de um diálogo com os organismos sociais interessados;
- exame periódico: prazo: de cinco em cinco anos;
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Título Ref. do dossier
Autor

Doc. sessão
Processo

Deliberações
em sessão

Data de
aprovação em

sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu sobre o reconhecimento
mútuo de decisões finais em matéria penal

2000/2295
LIBE

A5-0145/2001
COS

Res. aprovada
17-Mai-01

�/� Verheugen
17/05/01

Seguimento a dar:
- definição dos domínios jurídicos substanciais e dos procedimentos para os quais são
necessárias normas mínimas;
- estabelecimento das regras que determinam os casos em que uma sentença pode ser
executada num Estado diferente daquele em que foi pronunciada;
- criação de um repertório com acesso aberto para os procedimentos penais;
- participação dos países candidatos na elaboração de um sistema de reconhecimento mútuo
das decisões finais em matéria penal;

Comunicação da Comissão relativa à evolução
futura da protecção social numa perspectiva
de longo prazo: Regimes de pensões seguros
e sustentáveis

2001/2003
EMPL

A5-0147/2001
COS

Res. aprovada
com alt.

17-Mai-01

�/� Diamantopoul
ou

16/05/01

Seguimento a dar:
- organização de um debate sobre as pensões; prazo: ordem do dia do Conselho Europeu de
Gotemburgo;
- almejar uma cooperação europeia em matéria de pensões: prazo: presidência belga;
- criação do quadro financeiro necessário à reforma dos regimes de pensão;
- exame das iniciativas que poderiam ser tomadas para aplicar a recomendação de 1992
relativa ao rendimento mínimo;
- adopção das medidas nos planos fiscal, social e laboral tendentes a apoiar a tomada a cargo
directa, no seio da família, dos doentes e idosos;
- lançamento de campanhas de informação e de educação para sensibilizar a opinião pública
para a questão da solidariedade entre as gerações e para com as pessoas dependentes;
- regulamentação, a nível europeu, da tributação das pensões nos Estados-Membros;
- harmonizaçã dos regimes fiscais no que se refere às pensões complementares;
- apresentação do relatório do comité para a protecção social sobre o futuro dos regimes de
pensões;

Recomendação da Comissão sobre a
aplicação das orientações gerais de política
económica de 2000

2001/2081
ECON

A5-0165/2001
COS

Res. aprovada
com alt.

15-Mai-01

�/� Solbes Mira
15/05/01

Seguimento a dar:
- inclusão, nas definições políticas e económicas, dos compromissos assumidos em Quioto;
- empreendimento de reformas a favor dos mercados de capitais, dos produtos e do emprego
para relançar o investimento;
- previsão das margens de manobra financeiras necessárias no âmbito do esforço de
adaptação dos regimes de reforma;
- inclusão, nas grandes orientações, de vertentes relativas à economia do conhecimento;
- criação de um quadro jurídico adequado para a biotecnologia e as tecnologias da informação
e da comunicação;
- alteração do nº 2 do artigo 99º do TCE
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Título Ref. do dossier
Autor

Doc. sessão
Processo

Deliberações
em sessão

Data de
aprovação em

sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Iniciativa e o plano de acção 2001-2004
"eLearning - Pensar o futuro da educação"

2000/2337
CULT

A5-0152/2001
COS

Res. aprovada
15-Mai-01

�/� Reding
14/05/01

Seguimento a dar:
- definição das medidas prioritárias destinadas a reduzir as disparidades entre países nos
domínios das novas tecnologias;
- redução do custo de acesso às novas tecnologias e à Internet;
- medidas para dotar todas as escolas da União de acesso à Internet; prazo: 31/12/2001;
- exame do regime de preços de acesso à Internet para os estabelecimentos de ensino;
- criação de uma rede transeuropeia de grande velocidade;
- integração das tecnologias da informação nos programas escolares;
- estabelecimento de indicadores de acompanhamento da evolução da iniciativa e-Learning;

"Pensar o futuro da educação: promover a
inovação através das novas tecnologias"

2000/2090
CULT

A5-0299/2000
COS

Res. aprovada
15-Mai-01

�/� Reding
14/05/01

Seguimento a dar:
- favorecimento e manutenção do multilinguismo e da diversidade cultural ao introduzir as
novas tecnologias nas escolas; medidas que facilitem o acesso de todos os alunos às
tecnologias da informação e da comunicação;
-  concessão de uma atenção particular às actividades específicas das crianças com
dificuldades de assimilação e às crianças deficientes;
- atribuição, à formação dos docentes em matéria de novas tecnologias, do carácter de acção
prioritária em matéria dos fundos estruturais;
- apresentação de um plano de acção sobre as tecnologias da informação e da comunicação;
- constituição de parcerias entre diferentes universidades no espírito dos acordos de Bolonha,
- estabelecimento de redes estatais ou públicas de informação e de comunicação;
- estabelecimento de um programa para a criação de uma rede europeia de ensino pelo
recurso ao artigo 158º do TCE;

"Ensinar e Aprender: Rumo à Sociedade
Cognitiva"

2000/2088
CULT

A5-0302/2000
COS

Res. aprovada
com alt.

15-Mai-01

�/� Reding
14/05/01

Seguimento a dar:
- informações sobre o financiamento dos projectos relativos à escola da segunda
oportunidade;
- informações sobre o grau de intercâmbio de informações entre os serviços competentes nos
Estados-Membros;
- promoção do ensino da linguagem gestual;

Implementação, por parte dos Estados-
Membros, da directiva relativa ao gás

�/�
ITRE

B5-0170/2001
QUO-Comissão

�/� �/� Verheugen
17/05/01

estado do dossier sobre a transposição da directiva e nomeadamente informações no que diz
respeito ao caso da Alemanha e da França

Progressos realizados na criação de um
Espaço de Liberdade, de Segurança e de
Justiça (ESLJ) no ano 2000

�/�
LIBE

B5-0339/2001
QUO-Conselho

Res. aprovada
com alt.

16-Mai-01

Bodström
04/04/01

Klingvall
04/04/01

Vitorino
04/04/01

referência à Carta dos Direitos Fundamentais
Seguimento a dar:
- apresentação das estratégias globais acompanhadas de calendários precisos para o
prosseguimento de certas políticas centrais;
- racionalização dos métodos de trabalho para a adopção dos actos legislativos;
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Título Ref. do dossier
Autor

Doc. sessão
Processo

Deliberações
em sessão

Data de
aprovação em

sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Posição da União Europeia na Conferência
Mundial contra o Racismo, a Xenofobia, o
Anti-Semitismo e a Intolerância

�/�
LIBE

B5-0340/2001

Recom.
aprovada com

alt.
16-Mai-01

�/� �/� referência à Carta dos Direitos Fundamentais
Seguimento a dar:
- enviar uma delegação à Conferência Mundial contra o Racismo em Durban (África do Sul);
prazo: 31-8/4-9-2001;
- informar e consultar o PE sobre os principais aspectos e as opções fundamentais relativas à
posição comum a adoptar para a referida Conferência;

Relatório consagrado aos objectivos futuros
dos sistemas de educação e de formação

�/�
CULT

B5-0341/2001
QUO-Comissão

Res. aprovada
16-Mai-01

�/� Reding
14/05/01

Seguimento a dar:
- associar o PE aquando da elaboração de um relatório de acompanhamento e das medidas a
tomar no quadro do programa de trabalho a longo prazo;

Situação no Médio Oriente �/�
Grupos políticos
B5-0344/2001

Declaração
Conselho/Comissão

RC aprovada
com alt.

17-Mai-01

Lindh
16/05/01

Patten
16/05/01

Seguimento a dar:
- solicitar à Autoridade palestina que tudo faça para lutar contra o terrorismo, reduzir a
violência e controlar os elementos extremistas;
-  propor ao Conselho de Segurança das Nações Unidas o envio de uma missão de
observação nos territórios palestinos;
- solicitar ao Governo israelita que retome as negociações;
- elaborar e adoptar uma estratégia comum para o Médio Oriente;
- tomar medidas decisivas para remediar qualquer violação por Israel das regras de origem
previstas no acordo comercial concluído com a UE e informar o PE;- solicitar aos Governos da
Síria e de Israel que permitam ao Governo libanês exercer a soberania no seu próprio
território;
- solicitar aos países do Médio Oriente que cooperem contra as redes terroristas;

Diálogo Transatlântico �/�
Grupos políticos
B5-0345/2001

Declaração
Conselho/Comissão

RC aprovada
com alt.

17-Mai-01

Lindh
16/05/01

Patten
16/05/01

Seguimento a dar:
- adoptar uma ordem do dia comum; prazo: aquando do próximo Conselho da próxima Cimeira
UE-Estados Unidos em Göteborg;
- submeter ao PE a posição da UE antes de cada Cimeira UE-Estados Unidos e elaborar um
relatório sobre os resultados obtidos;
- associar os membros do PE e do Congresso dos Estados Unidos a todas as próximas
Cimeiras UE-Estados Unidos;
- dar a esta associação a forma de uma reunião oficial com o Grupo de Alto Nível;
- examinar as modalidades segundo as quais os intercâmbios interparlamentares actuais
poderiam ser transformados de facto numa assembleia transatlântica;
- defender posições comuns no seio das instâncias internacionais;
- reforçar o exercício de um controlo democrático sobre a OMC;
- favorecer a dimensão parlamentar;
- participar na preparação da reunião parlamentar que será organizada paralelamente à
reunião da OMC; prazo: Novembro 2001 no Qatar;
 - solicitar aos Estados Unidos a reconfirmação dos compromissos assumidos no quadro do
Protocolo de Quioto;
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Título Ref. do dossier
Autor

Doc. sessão
Processo

Deliberações
em sessão

Data de
aprovação em

sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Situação na Argélia �/�
Grupos políticos
B5-0350/2001
Debate sobre

questões actuais

RC aprovada
com alt.

17-Mai-01

�/� Verheugen
17/05/01

Seguimento a dar:
- convidar as autoridades argelinas a absterem-se de qualquer medida de repressão contra a
população cabila, a pôr fim à violência, a julgar os responsáveis dos massacres de civis e a
tomar medidas para garantir a segurança dos cidadãos;
- garantir a liberdade de acção das associações;
- proceder às reformas que permitam à população cuja língua materna é o tamazight gozarem
plenamente dos seus direitos culturais e linguísticos;
- prosseguir as negociações relativas ao novo acordo UE-Argélia;

Liberdade de imprensa no Mundo �/�
Grupos políticos
B5-0356/2001

Debate - Direitos do
Homem

RC aprovada
com alt.

17-Mai-01

�/� Verheugen
17/05/01

Carta dos Direitos Fundamentais
Seguimento a dar:
- respeitar os direitos de qualquer pessoa;
- garantir a segurança dos jornalistas e libertar os arbitrariamente detidos;
- zelar pela equidade dos processos, abri-los ao público e autorizar a presença de
observadores internacionais;
- estar atento aos conflitos de interesses e velar pelo respeito da legislação sobre a imprensa;
- abrir um largo debate sobre a organização económica e financeira da imprensa;
- controlar a aplicação da legislação sobre a liberdade de expressão em cooperação com a
ONU e a OSCE;
- instaurar um Ano Europeu da Liberdade da Imprensa para a organização de iniciativas ao
nível comunitário e nacional;

sobre a situação na Bósnia-Herzegovina e, em
particular, em Banja Luka

�/�
Grupos políticos
B5-0357/2001
Debate sobre

questões actuais

RC aprovada
17-Mai-01

�/� Verheugen
17/05/01

Seguimento a dar:
- constituir comissões de inquérito nacionais a fim de julgar os autores dos actos de violência;
- solicitar a colaboração das autoridades da República Srpska para deter o ex-Presidente
Radovan Karadjic, o ex-general bosno-sérvio Ratko Mladic;
- convidar a Croácia a adoptar uma lei sobre o regime da propriedade;
- convidar as autoridades bosno-croatas a respeitar o Acordo de Dayton; colaborar a este
propósito com a OSCE e outras organizações internacionais e instituições locais a fim de
garantir a aplicação dos Acordos de Dayton;
- reforçar a ajuda às comunidades da Bósnia-Herzegovina e encarar a suspensão dos
pagamentos da UE às autoridades da República Srpska;

Situação dos direitos humanos nos Camarões �/�
Grupos políticos
B5-0358/2001

Debate - Direitos do
Homem

RC aprovada
17-Mai-01

�/�. Verheugen
17/05/01

Seguimento a dar:
- comissão de inquérito independente para determinar a responsabilidade eventual do centro
operacional e da gendarmerie deixando no entanto trabalhar os defensores dos direitos do
Homem e as organizações locais que trabalham sobre este dossier;
- assistir aos processos na qualidade de observador e fornecer uma assistência técnica aos
magistrados encarregados de inquirir sobre estes assuntos;
- abrir consultas com os Camarões a fim de esclarecer a situação dos direitos do Homem
neste país;
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Título Ref. do dossier
Autor

Doc. sessão
Processo

Deliberações
em sessão

Data de
aprovação em

sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Tráfico de crianças em África �/�
Grupos políticos
B5-0359/2001
Debate sobre

questões actuais

RC aprovada
17-Mai-01

�/� Verheugen
17/05/01

Seguimento a dar:
- ratificar a Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas e a sobre as piores formas
de trabalho infantil da OIT;
- inquirir sobre o incidente ocorrido no navio "Etireno" e tomar medidas para prevenir o tráfico
de crianças;
- prestar uma maior atenção à questão do tráfico de seres humanos;
- emitir mandatos de captura internacionais contra os organizadores de redes especializadas
no tráfico de crianças;
- ajudar os países implicados no tráfico de crianças e pôr de pé programas de reinserção para
as crianças-escravos;
- apoiar a campanha "Say Yes for Children";
- desempenhar um papel principal na sessão especial da Assembleia Geral das Nações
Unidas sobre as Crianças em Setembro próximo;
- apresentar propostas para que o desenvolvimento rural dos países africanos permita pôr fim
a este fenómeno;

Violações dos direitos do Homem na Etiópia �/�
Grupos políticos
B5-0360/2001

Debate - Direitos do
Homem

RC aprovada
17-Mai-01

�/�. Verheugen
17/05/01

Seguimento a dar:
- inquirir sobre a conduta das forças de segurança;
- libertar os responsáveis políticos detidos e os militantes das organizações de defesa dos
direitos do Homem;
- libertar os estudantes não-autores de violências;
- organizar um diálogo geral inter-etiope sobre a paz e a reconciliação nacional;

Inundações em França �/�
Grupos políticos
B5-0382/2001
Debate sobre

questões actuais

RC aprovada
com alt.

17-Mai-01

�/� Verheugen
17/05/01

Seguimento a dar:
- atribuir uma ajuda financeira excepcional;
- acelerar o pagamento das dotações já programadas a título dos Fundos Estruturais e propor
uma decisão visando desbloquear uma �ajuda comunitária que permita a reconstrução das
zonas sinistradas"
- restabelecer a linha orçamental consagrada às ajudas de emergência em caso de catástrofes
naturais na UE;
- propor modificações excepcionais ao zonamento das regiões inundadas no âmbito dos
Fundos Estruturais;
- evitar a instalação de infra-estruturas e a construção de habitações das regiões de risco
hidrogeológico;
- implementar o respeito dos compromissos de Quioto;

Situação dos prisioneiros turcos �/�
Conselho Comissão

�/�
declaração

Conselho/Comissão

�/� Danielsson
16/05/01

Verheugen
16/05/01

modificação pela grande Assembleia turca do artigo 16 da lei anti-terrorismo; preparação de
outras leis relativas ao regime penitenciário e tomada de medidas conexas;
reconfirmação do apelo da Comissão de 21 de Março de 2001 dirigida ao Governo turco;
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Título Ref. do dossier
Autor

Doc. sessão
Processo

Deliberações
em sessão

Data de
aprovação em

sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Situação na Antiga República Jugoslava da
Macedónia (FYROM)

�/�
Conselho Comissão

�/�
declaração

Conselho/Comissão

�/� Danielsson
16/05/01

Verheugen
16/05/01

apoiar o novo Governo e a manutenção do diálogo entre as partes interessadas;
visita da Troika a Skopje;
reiterar as grandes linhas do acordo de estabilidade e associação UE-FYROM;

Comissões de empresa e licenciamentos �/�
Comissão

�/�
Declaração
Comissão

�/� �/� Verheugen
17/05/01

O número importante de reestruturações associadas a perdas de emprego impõe uma
reflexão e uma acção a nível comunitário;
Iniciativa legislativa da Comissão com calendário de adopção durante o ano 2001;
Estado do dossier sobre as directivas �empresas�, �comissão de empresa� e outras medidas
comunicadas pela Comissão;

Estratégia para o desenvolvimento sustentável �/�
Comissão

�/�
Comunicação

�/� �/� Prodi
15/05/01

Seguimento a dar:
- adopção do documento de estratégia da Comissão pelo Conselho Europeu; 15/16 de Junho
de 2001;
- promover um desenvolvimento global sustentável em todas as políticas da UE;
- insistir que outros países desenvolvidos aceitem as suas responsabilidades internacionais;
- apresentar os seus próprios pontos de vista sobre como a União deveria contribuir para o
desenvolvimento global sustentável; primeira metade de 2002 (antes da Cimeira "Rio+10" em
Joanesburgo");
- governo �horizontal� � medidas relacionadas que melhoram a eficiência global das políticas;
- atacar as grandes ameaças ao desenvolvimento sustentável na Europa:
* mudança climática; 2020 ; 2010 ; 2010;
* congestão do tráfego e desenvolvimento regional; 2010;
* redução dos recursos naturais e perda de biodiversidade;
* ameaças à saúde pública; 2020
- organizar uma Mesa Redonda de conselheiros independentes sobre desenvolvimento
sustentável; relatório anual em Dezembro de 2001;



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 93

Boletim 11.06.2001 - PT - PE 299.529

Decisões várias
Título Autor Doc.  sessão Ref. do

dossier
Processo Deliberações em sessão Conselho

Posição em
sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão
Calendários dos períodos de sessão do
Parlamento Europeu - 2002

Conferência
dos

Presidentes

Ver PV da Conferência
dos Presidentes de 14 de

Maio de 2001, p. 8

�/� Artigo 10 do
Regimento

calendário fixado
Seguimento a dar:
12 períodos de sessão em
Estrasburgo;
6 períodos de sessão em Bruxelas;

�/� �/� 16/5/2001



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 25
Type: http:

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

Page: 26
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 27
Type: mailto

Old: mailto:georgina.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgina.willems@cese.europa.eu

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

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

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:joão.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joão.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:åsa.donell@esc.eu.int
New: mailto:åsa.donell@cese.europa.eu
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Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:åsa.donell@esc.eu.int
New: mailto:åsa.donell@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:nicolas.alexopoulos@esc.eu.int
New: mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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