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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:

19/2001 endereço do correio electrónico dos assistentes parlamentares;

20/2001 horários de funcionamento das diferentes unidades de restauração durante o
período das férias de verão.

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

Termo do mandato de deputado ao Parlamento Europeu
de um deputado espanhol

Na sessão de 11 de Junho de 2001, o Parlamento tomou nota da nomeação

de Gorka KNÖRR BORRAS (Verts/ALE-ES)

para o cargo de Membro do “Parlamento Basco”.

Nos termos do disposto no n°4 do artigo 8° do Regimento, o seu mandato ao Parlamento Europeu
cessa com efeitos a partir de 8 de Junho de 2001.

____________________

Notificação oficial da eleição
de um deputado espanhol
ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sua sessão plenária de 11 de Junho de 2001, tomou nota da eleição

de Miquel MAYOL I RAYNAL
em substituição do Deputado Gorka KNÖRR BORRAS (Verts/ALE-ES),
com efeitos a partir de 8 de Junho de 2001 .

____________________
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Termo do mandato de deputado ao Parlamento Europeu
de quatro deputados italianos

Na sessão de 12 de Junho de 2001, o Parlamento tomou nota da nomeação

� de Silvio BERLUSCONI (PPE/DE)
para o cargo de Presidente do Conselho da República Italiana.

� de Umberto BOSSI (TDI), Rocco BUTTIGLIONE (PPE-DE) e Gianfranco FINI (UEN)
para o cargo de Membros do Governo Italiano.

Nos termos do disposto no n°4 do artigo 8° do Regimento, o Parlamento verificou a
incompatibilidade destas funções com o seu mandato ao Parlamento Europeu e a abertura das vagas
correspondentes com efeitos a partir de 11 de Junho de 2001.

____________________

Termo do mandato de daputado ao Parlamento Europeu
de dois deputados italianos

Na sessão de 13 de Junho de 2001, o Parlamento tomou nota da nomeação

� de Vittorio SGARBI (PPE/DE)

� de Guido VICECONTE (PPE-DE)

para o cargo de Membros do Governo Italiano.

Nos termos do disposto no seu Regimento, o Parlamento verificou a abertura das vagas
correspondentes com efeitos a partir de 11 de Junho de 2001.

____________________
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Notificação oficial da eleição
de seis deputados italianos

ao Parlamento Europeu

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

� de Paolo BARTOLOZZI
em substituição do Deputado Silvio BERLUSCONI (PPE-DE);

� de Mario BORGHEZIO
em substituição do Deputado Umberto BOSSI (TDI);

� de Massimo CORSARO
 em substituição do Deputado Gianfranco FINI (UEN);

� de Domenico MENNITTI
em substituição do Deputado Guido VICECONTE (PPE-DE);

� de Paolo PASTORELLI
em substituição do Deputado Rocco BUTTIGLIONE (PPE-DE) e

� de Giacomo SANTINI
em substituição do Deputado Vittorio SGARBI (PPE-DE)

com efeitos a partir de 11 de Junho de 2001.

____________________
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PERGUNTAS ESCRITAS                                                             (Situação em  02.07.2001)

Autor Objecto N °

Mogens Camre Tradução das normas relativas ao transporte de
mercadorias perigosas

E-1448/01

Mogens Camre Livre prestação de serviços pelos advogados -
honorários pelo tempo despendido em deslocações

E-1449/01

Alexandros Alavanos Convenção entre o Estado grego e a companhia que
gere o aeroporto de Atenas

E-1450/01

Alexandros Alavanos Transporte rodoviário de mercadorias perigosas E-1451/01

Alexandros Alavanos Empresas de "aluguer" de trabalhadores E-1452/01

Alexandros Alavanos Registo dos acidentes de trabalho e das doenças
profissionais

E-1453/01

Konstantinos Hatzidakis Crianças desaparecidas em Chipre E-1454/01

Daniel Hannan Bolsas de estudos E-1455/01

Daniel Hannan Focas E-1456/01

Daniel Hannan Medidas disciplinares tomadas contra funcionários E-1457/01

Philip Bushill-Matthews e
Caroline Jackson

Tratamento biológico dos resíduos biodegradáveis E-1458/01

Christopher Heaton-Harris Rubrica orçamental A-3022 E-1459/01

Christopher Heaton-Harris Rubrica orçamental A-3022 E-1460/01

Marjo Matikainen-Kallström Recursos financeiros destinados à investigação da
energia nuclear no âmbito do sexto programa-quadro
de investigação

E-1461/01

Piia-Noora Kauppi Aquisição da carta de condução da categoria C por
uma pessoa diabética

E-1462/01

Robert Goebbels Pesca ilegal na ZEE da Mauritânia E-1463/01

Robert Goebbels Pesca ilegal na ZEE da Mauritânia E-1464/01

Bruno Gollnisch Burlas no âmbito do regime de férias em habitação
periódica

E-1465/01
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Autor Objecto N °

Guido Podestà Agressão da tradição cultural no Afeganistão E-1466/01

Guido Podestà Mal-estar juvenil - o caso italiano E-1467/01

Guido Podestà A situação da mulher e da sociedade no Afeganistão E-1468/01

Guido Podestà A situação da mulher e da sociedade no Afeganistão E-1469/01

Cristiana Muscardini Atraso na administração da justiça E-1470/01

Cristiana Muscardini Impostos israelitas E-1471/01

Cristiana Muscardini Apoios financeiros à Autoridade Palestiniana E-1472/01

Erik Meijer Obstáculos colocados por disposições nacionais,
regionais e locais em matéria de confidencialidade à
divulgação de informações sobre o respeito da
regulamentação comunitária e das condições de
atribuição de subsídios

E-1473/01

Bart Staes Armas químicas alemãs na Turquia E-1474/01

Bart Staes Acesso do público aos documentos da União
Europeia

E-1475/01

Baroness Sarah Ludford Regra "non bis in idem" ou da duplicidade de
procedimento judicial

P-1476/01

Rainer Wieland Racismo nos Países Baixos E-1477/01

Rainer Wieland Racismo nos Países Baixos E-1478/01

Rainer Wieland Tradução de impressos destinados à  apresentação de
requerimentos

E-1479/01

Alexandros Alavanos Risco acrescido de incêndios na Grécia E-1480/01

Glenys Kinnock O acordo UE-África do Sul em matéria de pesca E-1481/01

Glyn Ford O clero e o direito ao trabalho no Reino Unido E-1482/01

Elspeth Attwooll Investigação e experiências com primatas E-1483/01

Concepció Ferrer O catalão e o Ano Europeu das línguas E-1484/01

Robert Goebbels Controlo de identidade no aeroporto Charles de
Gaulle

E-1485/01
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Autor Objecto N °

Robert Goebbels Controlo de identidade no aeroporto Charles de
Gaulle

E-1486/01

Jean-Claude Martinez Fraude com farinhas animais E-1487/01

Jean-Claude Martinez Fraude com farinhas animais E-1488/01

Giovanni Pittella Contratação do pessoal na OAMI E-1489/01

Karl von Wogau Igualdade de tratamento em matéria de dedução
fiscal de escolas situadas noutros Estados-Membros

E-1490/01

Jannis Sakellariou Título profissional de "Heilpraktiker" (terapeuta) na
Grécia

E-1491/01

Chris Davies Presença de ftalatos nos brinquedos E-1492/01

Chris Davies Gestão dos resíduos biodegradáveis E-1493/01

Chris Davies A ameaça da tuberculose E-1494/01

Chris Davies Testes praticados em animais e estratégia em matéria
de produtos químicos

E-1495/01

Raimon Obiols i Germà Viagem da troika à Argélia E-1496/01

Raimon Obiols i Germà Viagem da troika à Argélia E-1497/01

Laura González Álvarez Novas pistas no Aeroporto de Barajas (Madrid) E-1498/01

Gerhard Hager Programa de reforço da competitividade económica
das regiões fronteiriças

P-1499/01

Emmanouil Bakopoulos Greve da fome de prisioneiros na Turquia P-1500/01

Anneli Hulthén Doenças raras P-1501/01

Jacqueline Foster Financiamento do projecto de sistema de navegação
por satélite Galileo

P-1502/01

Chris Davies Livro branco sobre a política relativa às substâncias
químicas

P-1503/01

Patricia McKenna Transporte de animais P-1504/01
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Autor Objecto N °

Joan Colom i Naval Acordo de Quebeque e relações UE-MERCOSUR P-1505/01

Gabriele Stauner Documentos do OLAF relativos ao escândalo da
manteiga

P-1506/01

Pere Esteve Prorrogação do financiamento de alguns planos de
melhoramento da qualidade e comercialização de
frutos de casca e/ou alfarrobas aprovados em 1990

P-1507/01

Torben Lund Resíduos nucleares P-1508/01

Avril Doyle Investigação no domínio dos antibióticos P-1509/01

Gunilla Carlsson Declarações do Presidente do Conselho na Coreia do
Norte

P-1510/01

Jeffrey Titford Novo regime de importação de bananas P-1511/01

Daniela Raschhofer Limite de idade previsto no anúncio do concurso
geral COM/A/6/01 (2001/C 110 A/03) para o
recrutamento de administradores/administradoras

E-1512/01

Gabriele Stauner Organigrama do Organismo de Luta Antifraude
(OLAF)

E-1513/01

Stavros Xarchakos concurso EUROVISÃO da canção E-1514/01

John Purvis Desordens intra-comunais na província das Molucas,
na Indonésia.

E-1515/01

John Purvis Definição de pequena e média empresa E-1516/01

Glyn Ford Adiamento das eleições europeias E-1517/01

Glyn Ford Licenças para os mineiros independentes na Floresta
de Dean

E-1518/01

Jacqueline Foster O projecto de sistema de navegação por satélite
Galileo

E-1519/01

Martin Callanan A tragédia do "BP Trent" - obrigação de cooperação
dos países terceiros com o sistema judicial europeu

E-1520/01
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Autor Objecto N °

Fernando Fernández Martín Projecto no âmbito das energias renováveis para a
ilha de El Hierro (Canárias)

E-1521/01

Luciano Caveri Preparados perigosos à base de plantas usados nas
dietas

E-1522/01

Luciano Caveri Armas químicas e bacteriológicas na Rússia E-1523/01

Bartho Pronk Desigualdade de tratamento dos cidadãos da UE por
empresários suecos

E-1524/01

Bartho Pronk e Ria Oomen-
Ruijten

A intenção do Governo neerlandês de não continuar a
exportar prestações ao abrigo da Lei sobre os
suplementos

E-1525/01

Hanja Maij-Weggen Transporte de animais por via marítima E-1526/01

Ilda Figueiredo Falsificação de vinho na região Oeste de Portugal E-1527/01

Ilda Figueiredo Estudo-piloto do EUROSTAT E-1528/01

Alexander Radwan Auxílios às regiões que fazem fronteira com os
países candidatos

P-1529/01

Bart Staes Lentidão dos processos de resolução em caso de
acidente de viação em países terceiros

P-1530/01

Roger Helmer Sexta Directiva-Quadro P-1531/01

Luciana Sbarbati Segurança no trabalho P-1532/01

Jens-Peter Bonde Posição da Comissão no tocante à energia nuclear E-1533/01

Ioannis Souladakis Combate à cultura de canabis índica e ópio no Líbano E-1534/01

Ioannis Souladakis Combate à cultura de canabis índica e ópio no Líbano E-1535/01

John McCartin Emissoras TV independentes E-1536/01

John McCartin Detidos kosovares albaneses na Sérvia E-1537/01

Daniel Hannan Importação de veículos (RU) E-1538/01
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Autor Objecto N °

Erik Meijer Influência da procura crescente de coltan, matéria-
prima utilizada no fabrico de telefones portáteis,
sobre o prosseguimento da guerra civil no Congo-
Kinshasa

E-1539/01

Erik Meijer Trabalho forçado e exploração no Leste do Congo
Quinxasa em consequência da extracção de coltan,
matéria-prima utilizada no fabrico de telefones
portáteis

E-1540/01

Erik Meijer Previsão de epizootias permitindo ao mercado
agrícola uma maior consideração das leis biológicas

E-1541/01

Erik Meijer Aplicação de medidas alternativas e complementares
para mais rapidamente pôr termo ao surto de febre
aftosa

E-1542/01

Erik Meijer Medidas financeiras destinadas a reduzir o transporte
de gado e de carne, bem como a evitar que a
atribuição de subsídios faça surgir um comércio inútil

E-1543/01

Raina Echerer Regulamento da UE relativo à oferta de acesso
desagregado ao lacete local - situação na Áustria

P-1544/01

Glenys Kinnock Proibição do acesso ao território belga dos camiões
que transportam pombos

P-1545/01

Peter Sichrovsky Lei "About" em França P-1546/01

Pierre Jonckheer Projecto de beneficiação da estrada CN-101 (antiga
GU-117) na localidade Carrascosa de Henares

P-1547/01

Emilia Müller Construção de marinas na Grécia E-1548/01
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Autor Objecto N °

Alexandros Alavanos Imposição de uma multa de 20% sobre as ajudas ao
tabaco relativas ao ano de 1997 no Nomo de Serrai
(Grécia)

E-1549/01

Alexandros Alavanos Instalação de um radar em Ypsari, Thassos E-1550/01

Alexandros Alavanos Parque eólico na zona protegida situada no nomo de
Lacónia

E-1551/01

Terence Wynn Disposições fiscais francesas em matéria de seguros
de vida estrangeiros

E-1552/01

María Rodríguez Ramos Construção de uma central térmica em Tordesilhas
(Espanha)

E-1553/01

María Rodríguez Ramos Construção de uma central térmica em Tordesilhas
(Espanha)

E-1554/01

María Rodríguez Ramos Construção de uma central térmica em Tordesilhas,
Espanha

E-1555/01

Rosa Miguélez Ramos Avaliação da iniciativa comunitária PESCA E-1556/01

Ian Hudghton Peixe geneticamente modificado P-1557/01

Esko Seppänen Número de deputados do Parlamento e alargamento P-1558/01

Olivier Dupuis Estatuto de observador a atribuir a Taiwan junto da
OMS

P-1559/01

Michl Ebner Dolomites como património cultural mundial E-1560/01

Robert Sturdy Incineração versus transformação de subprodutos
animais no Reino Unido

E-1561/01

Stephen Hughes Informações relativas ao planeamento e à avaliação
de projectos

E-1562/01

Patricia McKenna Construção de uma "cidade desportiva" na albufeira
de Cecebre, município de Avegondo, Espanha

E-1563/01

Michl Ebner Suspensão do bilinguismo em Ístria E-1564/01
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Autor Objecto N °

Ewa Hedkvist Petersen Deficiências nas estatísticas sobre acidentes
relacionados com o consumo de álcool

E-1565/01

Pervenche Berès Discriminação fiscal em razão do local de instalação E-1566/01

Adriana Poli Bortone Corredor VIII P-1567/01

Hiltrud Breyer Aplicação e modificação das directivas 96/82/CE e
96/61/CE

E-1568/01

Hiltrud Breyer Avaliação da perigosidade do material pirotécnico na
União Europeia

E-1569/01

Marie Isler Béguin Programa da UE a favor as vítimas de Chernobyl E-1570/01

Luciano Caveri Enquadramento jurídico europeu das casas de jogo E-1571/01

Luciano Caveri Recrutamento de agentes temporários para o OLAF E-1572/01

Luciano Caveri Presença das tropas alpinas nas estruturas militares
da União Europeia

E-1573/01

Luciana Sbarbati Eliminação dos resíduos: saúde pública e impacto
ambiental

E-1574/01

Lousewies van der Laan Renovação do Edifício Berlaymont E-1575/01

Astrid Thors Relações UE-Turquia, trabalho infantil na Turquia E-1576/01

Georg Jarzembowski Interpretação do artigo 2º, segundo travessão, do
Regulamento que fixa normas comuns de
comercialização para as conservas de sardinha, de 21
de Junho de 1989

P-1577/01

Linda McAvan Projectos no âmbito do 5º programa-quadro nas
regiões de Yorkshire e Humberside

P-1578/01

Adeline Hazan Direito ao reagrupamento familiar P-1579/01

Cecilia Malmström Néjib Hosni, prisioneiro por delito de opinião na
Tunísia

P-1580/01
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Autor Objecto N °

Juan Naranjo Escobar Últimos acontecimentos em Angola P-1581/01

Helle Thorning-Schmidt Protecção dos trabalhadores contra os solventes
orgânicos

E-1582/01

Anne Jensen Concurso público a nível da UE para a aquisição de
órgãos

E-1583/01

Nirj Deva Águas balneares em França E-1584/01

John Cushnahan Proposta relativa à criação de uma força policial e de
um serviço de protecção de fronteiras ao nível da UE

E-1585/01

Cecilia Malmström Legislação relativa ao ambiente na Hungria E-1586/01

Rosa Miguélez Ramos Proibição das redes de emalhar de deriva E-1587/01

Adeline Hazan Direito ao reagrupamento familiar E-1588/01

Cristiana Muscardini Causas do aumento de casos de neoplasia E-1589/01

Frank Vanhecke A questão de Chipre E-1590/01

Frank Vanhecke Pluralismo dos meios de comunicação E-1591/01

Ilda Figueiredo Modulação das ajudas da Política Agrícola Comum
(PAC)

E-1592/01

Konstantinos Hatzidakis Financiamento de parques de estacionamento
automóvel em Atenas pelo 2º e 3º QCA

P-1593/01

Luckas Vander Taelen Estação ferroviária do Luxemburgo, em Bruxelas, e
liberdade de circulação de serviços

P-1594/01

Francesco Speroni Pedido de documentos em contradição com o Acordo
de Schengen

P-1595/01

Andre Brie Situação em relação à Convenção sobre Armas
Químicas

P-1596/01

Klaus-Heiner Lehne Futuro do Programa PHARE na Bósnia-Herzegovina E-1597/01

Andre Brie Resposta da Comissão Europeia à pergunta escrita E-
0194/01 relativa à linha ferroviária "Reno de ferro"

E-1598/01
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Autor Objecto N °

Christos Zacharakis Condenação da Turquia pelo Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem

P-1599/01

Toine Manders Discriminação por motivo de idade num concurso do
Tribunal de Justiça

P-1600/01

Hiltrud Breyer Zona fronteiriça franco-alemã: ruído provocado por
fogo de artifício

E-1601/01

Raina Echerer Decisão da Comissão de 29 de Junho de 2000 E-1602/01

Konstantinos Hatzidakis Pré-pagamento pelo Governo grego de fundos
comunitários do terceiro QCA através de títulos de
dívida pública

E-1603/01

Alexandros Alavanos Condenação da Turquia pelo Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem

E-1604/01

Juan Naranjo Escobar Um contingente de polícia europeia E-1605/01

Juan Naranjo Escobar Evolução do número de alunos matriculados no
ensino universitário

E-1606/01

Juan Naranjo Escobar Novas medidas contra o consumo de droga E-1607/01

Piia-Noora Kauppi Impacto do programa eleitoral de Berlusconi sobre a
estabilidade da zona euro

E-1608/01

Jonas Sjöstedt O maltês enquanto língua oficial da UE E-1609/01

Jonas Sjöstedt O maltês enquanto língua oficial da UE E-1610/01

Jonas Sjöstedt Apoio financeiro ao Movimento Europeu em Malta E-1611/01

Jonas Sjöstedt Financiamento de campanhas de informação da UE
em Malta

E-1612/01

Jonas Sjöstedt Malta e a directiva "aves" E-1613/01

Jonas Sjöstedt Controlo dos funcionários com acesso a informações
classificadas

E-1614/01

W.G. van Velzen "Os Governos deveriam ter o direito de impedir
empresas estatais estrangeiras de adquirirem as suas
empresas privatizadas"

P-1615/01
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James Provan Renovação do edifício Berlaymont E-1616/01

Jorge Hernández Mollar Ajuda à construção de instalações de triagem e
tratamento de embalagens ligeiras

E-1617/01

Jorge Hernández Mollar Disposições comunitárias para combater o ruído E-1618/01

Jorge Hernández Mollar Candidatura da cidade de Málaga para sede da futura
Agência de Segurança Marítima

E-1619/01

Salvador Garriga Polledo Estatuto da Fundação Europeia E-1620/01

Salvador Garriga Polledo Lotaria para salvar o património europeu E-1621/01

Salvador Garriga Polledo Castigo para os responsáveis pelo genocídio no
Ruanda

E-1622/01

Michl Ebner Reconhecimento das galerias terapêuticas como
galerias curativas

E-1623/01

Michl Ebner Proposta de promoção da utilização de
biocombustíveis

E-1624/01

Joachim Wuermeling Iniciativa da Comissão em matéria de prestação de
serviços

E-1625/01

Konstantinos Hatzidakis Normalização e promoção do azeite E-1626/01

Alexandros Alavanos Programa de apoio para a substituição da cultura do
tabaco por outras culturas

E-1627/01

Christos Zacharakis Condenação da Turquia pelo Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem

E-1628/01

Caroline Jackson União Europeia financia investigação envolvendo
primatas

E-1629/01

Glenys Kinnock Livro Branco sobre a boa governação europeia E-1630/01

Glenys Kinnock Livro Branco sobre a boa governação europeia E-1631/01

Piia-Noora Kauppi Financiamento do desenvolvimento das fontes de
energia renováveis

E-1632/01
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Chris Davies Informação dos pacientes sobre os medicamentos E-1633/01

Rosa Miguélez Ramos Execução das iniciativas comunitárias durante o
período de 1994-1999

E-1634/01

Pere Esteve Aquisição de bens imóveis em Maiorca E-1635/01

Juan Naranjo Escobar Mercado único hipotecário E-1636/01

Robert Goebbels Decisão do Conselho ECOFIN de Versailles E-1637/01

Robert Goebbels Decisão do Conselho Ecofin de Versalhes E-1638/01

Robert Goebbels Fornecimento prévio de euros ao público E-1639/01

Robert Goebbels Fornecimento prévio de euros ao público E-1640/01

Robert Goebbels Indexação dos preços do gás E-1641/01

Erik Meijer Subida de preços e pressão no sentido da redução dos
impostos em consequência do aumento das
exportações de produtos petrolíferos para os Estados
Unidos

E-1642/01

Erik Meijer A repentina e não devidamente justificada cobrança
da consulta de mensagens vocais pela empresa de
telefones neerlandesa KPN

E-1643/01

Margrietus van den Berg e
Dorette Corbey

Directiva "habitat" e proposta de "decisão capital em
matéria de ordenamento do território" para o mar dos
Wadden

E-1644/01

José Ribeiro e Castro Ajudas extraordinárias à reconversão da frota dado o
fracasso das negociações sobre o Acordo de Pesca
UE/Marrocos

E-1645/01

José Ribeiro e Castro Timor Leste. Falta de justiça no julgamento dos
assassinos

E-1646/01

Ilda Figueiredo Comités de Empresa e despedimentos E-1647/01

Ilda Figueiredo Apoio aos pescadores e armadores durante o período
de paragem biológica ou por impedimento de pescar
devido a intempéries

E-1648/01
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Elmar Brok e José Salafranca
Sánchez-Neyra

Delegação da UE junto do Conselho de Cooperação
do Golfo, em Riad

E-1649/01

John Cushnahan Participação da Nigéria nas operações de manutenção
da paz

E-1650/01

John Cushnahan Rússia continua a não cumprir as suas promessas E-1651/01

John Cushnahan Jogos Olímpicos de 2008 E-1652/01

Neil MacCormick Restituição da propriedade nos países candidatos à
adesão

E-1653/01

Neil MacCormick "Foie gras" e bem-estar dos animais E-1654/01

Pere Esteve Duplo défice fiscal nas Ilhas Baleares E-1655/01

Raimon Obiols i Germà Concorrência desleal em matéria fiscal "Harmful Tax
Competition"

E-1656/01

Antonios Trakatellis Atraso nos trabalhos de construção da via Egnatia no
âmbito do 2° QCA e a sua realização pelo 3º QCA

E-1657/01

Jan Andersson Responsabilidade social das empresas P-1658/01

Françoise Grossetête Regulamentação comunitária s relativa à protecção
da confidencialidade dos pareceres dos juristas de
empresa

P-1659/01

Minerva Malliori Destruição da floresta tropical da Amazónia P-1660/01

Emilio Menéndez del Valle Sociólogo egípcio-norte-americano condenado a
prisão

P-1661/01

José Ribeiro e Castro Insegurança na África do Sul. Assassinatos
vitimando a comunidade portuguesa residente

P-1662/01

Ulla Sandbæk Regime dinamarquês de rotatividade de empregos P-1663/01

Francesco Fiori Assimetria no mercado interno da energia eléctrica P-1664/01

Juan Ojeda Sanz Transporte de obras de arte P-1665/01

Luigi Cocilovo Não cumprimento das Directivas 85/337/CEE e
97/11/CEE

P-1666/01
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Autor Objecto N °

Jan Mulder Regime comunitário de protecção das obtenções
vegetais e as negociações com vista ao alargamento

E-1667/01

Ulla Sandbæk Adaptação dos regimes de pensões dos Estados-
Membros

E-1668/01

Gerhard Schmid Luzes de circulação diurna e interruptor crepuscular E-1669/01

Stavros Xarchakos Respeito da especificidade cultural dos pomakos e
dos ciganos da Trácia grega

E-1670/01

Stavros Xarchakos Respeito da especificidade cultural dos pomakos e
dos ciganos da Trácia grega

E-1671/01

Jacqueline Foster Desfibrilhadores cardíacos em voos de curta
distância

E-1672/01

Jacqueline Foster Pilotos com mais de 60 anos de idade E-1673/01

Chris Davies Conferência da OIT - Junho de 2001 E-1674/01

Per-Arne Arvidsson Energia nuclear e alterações climatéricas E-1675/01

Jaime Valdivielso de Cué Construção naval E-1676/01

Rosa Miguélez Ramos Redefinição das NUTS E-1677/01

Rosa Miguélez Ramos Redes de transporte e ordenamento territorial E-1678/01

Isidoro Sánchez García Declarações sobre os fundos estruturais  atribuídos às
regiões espanholas

E-1679/01

Benedetto Della Vedova Aquisição de parte da "Montedison, S.p.A" pela
"Electricité de France (EDF)"

E-1680/01

Bart Staes Abertura de vagas no Gabinete de Assistência
Técnica Sócrates da Comissão Europeia

E-1681/01

Bart Staes Discriminação linguística no Gabinete de Assistência
Técnica Sócrates da Comissão Europeia

E-1682/01

José Ribeiro e Castro Insegurança na África do Sul. Assassinatos
vitimando a comunidade portuguesa residente

E-1683/01
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Marit Paulsen Vacina contra o paludismo E-1684/01

Christoph Konrad Licenças CEMT e distorções da concorrência E-1685/01

Ilka Schröder Vigilância vídeo nos jardins infantis E-1686/01

Antonios Trakatellis Pergunta anulada E-1687/01

Renato Brunetta Aquisição de 20% da Montedison pela Electricité de
France (EDF)

P-1688/01

Alexandros Alavanos Validade do processo de privatização da Olympic
Airways

P-1689/01

Jean-Claude Fruteau Política de coesão P-1690/01

Sérgio Marques Aplicação do Programa Poseima na Madeira e a nova
base jurídica para a ultraperiferia

P-1691/01

Gerhard Schmid Trabalhos da Academia Europeia de Polícia (AEP) E-1692/01

Adriana Poli Bortone Litoral de Gallipoli - ilha de Sant'Andrea E-1693/01

Astrid Thors Livro Branco sobre a política para a juventude E-1694/01

Mihail Papayannakis Lagos reservatório nas Ilhas do Egeu P-1695/01

Caroline Jackson Eventual criação de um santuário para as baleias no
Pacífico Sul

E-1696/01

Michl Ebner Promoção dos veículos a hidrogénio E-1697/01

Alexandros Alavanos Adiamento da entrada em vigor do novo regulamento
para o algodão

E-1698/01

Konstantinos Hatzidakis Baixa qualidade dos serviços de telefone fixo na
Grécia

E-1699/01

Stavros Xarchakos Práticas seguidas pela EURONEWS E-1700/01

Stavros Xarchakos Protecção do pónei de Skyros E-1701/01

Philip Bushill-Matthews Fundos para manifestações E-1702/01

Glyn Ford Tributação de automóveis E-1703/01
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Autor Objecto N °

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Procedimentos de selecção de projectos de I+D para
o período de 2002-2006

E-1704/01

Fernando Fernández Martín Instrumentos de pagamento E-1705/01

Laura González Álvarez Aterro de resíduos perigosos da empresa Española
del Zinc S.A. (Cartagena, Espanha)

E-1706/01

Laura González Álvarez Eixo rodoviário Vic-Olot (Catalunha - Espanha) E-1707/01

Heidi Hautala Venda e produção de tabaco de mascar contrárias à
directiva

E-1708/01

Olivier Dupuis Monte Kailash E-1709/01

Jean-Claude Fruteau Política de coesão e regiões ultraperiféricas E-1710/01

Paolo Costa e outros Aquisição de 3,9% da Montedison pela "Électricité
de France" (EDF)

E-1711/01

Margrietus van den Berg Tráfico de jovens futebolistas E-1712/01

Erik Meijer Esgotamento, por pescadores munidos de uma
licença alemã, de um banco conquilícola natural no
Mar de Wadden protegido pelos Países Baixos

E-1713/01

Erik Meijer Necessidades divergentes no que diz respeito às taxas
de juro em resultado do crescimento económico
diferente e não simultâneo das regiões

E-1714/01

Erik Meijer Tensão entre o euro como moeda única e as
divergências crescentes entre as reservas de pensões
dos Estados-Membros

E-1715/01

Erik Meijer Possibilidades de recuperação da estabilidade
económica após a introdução do euro através da
adopção de taxas de juro distintas

E-1716/01

Erik Meijer Protecção dos produtos europeus em relação às
vantagens comerciais norte-americanas decorrentes
da rejeição do Protocolo de Quioto sobre as
alterações climáticas

E-1717/01
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Erik Meijer Interpretações diversas conforme os Estados-
Membros no que diz respeito à participação ou
exclusão de auditores individuais e de auditores
ambientais na aplicação do Regulamento EMAS

E-1718/01

Ari Vatanen Livro Branco sobre a política de juventude da UE P-1719/01

Hanja Maij-Weggen Subvenções europeias destinadas ao Biomedical
Primate Research Centre (BPRC) em Rijswijk

P-1720/01

Ilda Figueiredo Transferências líquidas do orçamento P-1721/01

Jonas Sjöstedt Erro na gestão do regime de indemnizações
compensatórias no sector da ovinicultura

P-1722/01

Willi Görlach Riscos para a viticultura europeia causados pela
filoxera

P-1723/01

Dana Scallon Agricultores na Europa P-1724/01

Alexander de Roo Estrutura e calendário para a introdução de um
imposto europeu sobre a energia através da
cooperação reforçada

P-1725/01

Mihail Papayannakis Formação dos marítimos E-1726/01

John Bowis Doenças raras E-1727/01

Andrew Duff Chipre E-1728/01

Andrew Duff Chipre E-1729/01

Caroline Jackson Pergunta anulada E-1730/01

Isidoro Sánchez García Liberalização do sector dos combustíveis E-1731/01

Isidoro Sánchez García Grandes superfícies comerciais (concorrência
desleal)

E-1732/01

Laura González Álvarez Livro Branco sobre as políticas de juventude da
União Europeia

E-1733/01

Christine De Veyrac Medidas a favor do reconhecimento mútuo das
qualificações

E-1734/01
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Cristiana Muscardini Participação paritária de mulheres e de homens no
processo de decisão

E-1735/01

Erik Meijer Aplicação do sistema de financiamento suíço a fim
de promover a transição do transporte rodoviário de
mercadorias para o ferroviário

E-1736/01

Erik Meijer Investimentos não rentáveis e permanente défice de
capacidade no transporte ferroviário de mercadorias
entre os Países Baixos e a Itália

E-1737/01

Erik Meijer Permanente falta de coordenação no transporte
rodoviário de mercadorias e obstáculos aos
transportes rápidos entre Amesterdão e Milão

E-1738/01

Bart Staes Política externa e de segurança comum e iniciativa
NMD

E-1739/01

Bart Staes Vistos e passaportes belgas "ilegais" E-1740/01

Anne Jensen Aplicação da Directiva 97/81/CE relativa ao trabalho
a tempo parcial

P-1741/01

Gorka Knörr Borràs Navegação aérea P-1742/01

Paul Lannoye Recomendação do Conselho 1999/519/CEE (campos
electromagnéticos)

P-1743/01

Joachim Wuermeling Dias feriados E-1744/01

Alexandros Alavanos A Escola Rallios no Pireu E-1745/01

Alexandros Alavanos Conclusão da construção dos hospitais de Caterini,
Pirgos e Corfu

E-1746/01

Emmanouil Bakopoulos e
Dimitrios Koulourianos

Prospecções efectuadas pela Turquia no Egeu E-1747/01

José García-Margallo y Marfil A posição dominante do Grupo Villar Mir e da
ENBW na empresa Hidrocantábrico

E-1748/01

José García-Margallo y Marfil Comunicação sobre investimentos intracomunitários E-1749/01

José García-Margallo y Marfil Investimentos intracomunitários E-1750/01
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Autor Objecto N °

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Ajudas aos frutos secos E-1751/01

Isidoro Sánchez García Anulação do Livro Branco sobre as políticas juvenis
da União Europeia

E-1752/01

Paul Lannoye Urânio empobrecido E-1753/01

Alexander de Roo Electricidade verde nos Países Baixos E-1754/01

Dorette Corbey e Margrietus
van den Berg

Jazigo conquilícola da parte alemã do Waddenzee E-1755/01

Ilda Figueiredo Inundações em Portugal E-1756/01

Ilda Figueiredo Apoio aos olivicultores vítimas do mau tempo em
Portugal

E-1757/01

Ilda Figueiredo Discriminação no acesso à função pública E-1758/01

Brian Simpson Montagem de luzes nas bicicletas novas como norma E-1759/01

Antonios Trakatellis Legislação ambiental: aplicação do acórdão (C-
387/97) do Tribunal de Justiça e  pagamento da multa
pelas autoridades gregas.

P-1760/01

Niall Andrews Ratificação do Acordo de Parceria de Cotonou P-1761/01

Michael Cashman Importação de carne P-1762/01

Albert Maat Objector de consciência vítima de maus tratos no
Turquemenistão

P-1763/01

Helena Torres Marques Valor económico do voluntariado P-1764/01

Glenys Kinnock Zimbabwe P-1765/01

Chris Davies Adesão de Chipre P-1766/01

Bart Staes Aeoroporto Charleroi: ajudas públicas e
compatibilidade com o direito da concorrência

P-1767/01

Juan Naranjo Escobar Cooperação com a América Latina em matéria de
estupefacientes

P-1768/01
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Autor Objecto N °

Luciana Sbarbati Mercado electrónico e protecção das denominações
de origem

P-1769/01

Mary Banotti Pó antibiótico puro - publicação dos resultados da
investigação

P-1770/01

Mogens Camre Apoios estatais para os geradores eólicos E-1771/01

Mogens Camre Condições no ambiente de trabalho E-1772/01

Mogens Camre Cumprimento de normas éticas para com os animais
que se encontram no BPRC

E-1773/01

Ursula Stenzel Regulamentação alemã em matéria de embalagens -
Discriminação das embalagens de bebidas

E-1774/01

Reinhard Rack Regulamentação alemã em matéria de embalagens -
Protecção insuficiente da livre circulação das
mercadorias e dos importadores de bebidas

E-1775/01

Paul Rübig Regulamentação alemã em matéria de embalagens -
Entrave ao comércio para os importadores de bebidas

E-1776/01

Paul Rübig Ameaça de entrave ao comércio no sector das
bebidas em caso de fornecimento para a Alemanha

E-1777/01

Gerhard Schmid Construção de um casino na estação de caminhos-de-
ferro de Zelezna Ruda (Böhmisch Eisenstein)

E-1778/01

Concepció Ferrer Mecanismos de assistência técnica destinados à
China

E-1779/01

Juan Naranjo Escobar Cooperação em matéria de droga com a América
Latina

E-1780/01

Carlos Carnero González Solicitação de informações complementares sobre a
construção de uma zona industrial em terrenos
correspondentes à ZEPA 142 no município de San
Fernando de Henares (Espanha)

E-1781/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Relatório sobre as regiões insulares E-1782/01
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Autor Objecto N °

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Cursos de formação de integração no trabalho E-1783/01

Olivier Dupuis Condenação do professor Saad Eddin Ibrahim E-1784/01

Erik Meijer Diminuição da segurança marítima devido às
tripulações demasiado reduzidas dos navios

E-1785/01

Erik Meijer Importação ilegal contínua e crescente de répteis de
Madagáscar

E-1786/01

Ilda Figueiredo Indústria de cerâmica em Portugal E-1787/01

Stavros Xarchakos Proibição da música e do canto no Afeganistão E-1788/01

Jaime Valdivielso de Cué Defesa dos consumidores E-1789/01

Fernando Fernández Martín Fornecedores ACP tradicionais de bananas E-1790/01

Roberta Angelilli Queixa à Comissão Europeia dos Direitos do Homem E-1791/01



INFORMAÇÕES GERAIS32

Boletim 02.07.2001 - PT - PE 304.997

PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0171/01)  12 e 13 de Junho de 2001

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Bart STAES Irregularidades nos projectos SENSUS e EUROPOLIS H-0437/01

Nelly MAES Encontros de diálogo político com as autoridades turcas H-0439/01

Guido PODESTÀ Bilinguismo na Ístria H-0444/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Pescas - reorientação do esforço de pesca, aumento das
redes de emalhar de fundo que incidem nos efectivos
reprodutores

H-0446/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Debate sobre a reforma dos Tratados H-0453/01

Herman SCHMID Acção das forças policiais na Cimeira de Gotemburgo H-0456/01

Jonas SJÖSTEDT Inclusão de cidadãos nos registos do SIS aquando das
manifestações ocorridas em Malmö

H-0483/01

Gérard CAUDRON Encerramentos nas empresas Danone e Marks &
Spencer

H-0462/01

Yasmine BOUDJENAH Posição da Presidência sueca sobre a instituição de uma
taxa sobre as transacções financeiras internacionais

H-0469/01

Harlem DÉSIR Posição da Presidência sueca relativamente à instituição
de um imposto sobre as transações financeiras
internacionais

H-0486/01
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Anna KARAMANOU Direitos humanos e liberdades democráticas das
mulheres na Turquia

H-0479/01

María IZQUIERDO
ROJO

Apoio às mulheres do Afeganistão H-0481/01

Lennart SACRÉDEUS As eleições na Itália e a UE como uma união de valores
comuns

H-0482/01

Glyn FORD Relatório da Europol sobre a contrafacção do Euro H-0487/01

Brian CROWLEY Seguimento da 2ª Conferência Interinstitucional sobre a
política em matéria de droga na Europa

H-0490/01

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Marie-Arlette CARLOTTI Cooperação com o Afeganistão H-0455/01

Anders WIJKMAN Intenções e acções da  Comissão em matéria de fundo
global de luta contra o HIV/SIDA, a malária e a
tuberculose

H-0473/01

Jean-Louis BERNIÉ Cultura de proteínas vegetais na UE H-0461/01

María IZQUIERDO
ROJO

Consequências da não conclusão do acordo de pesca com
Marrocos

H-0470/01

Guido PODESTÀ Bilinguismo em Ístria H-0445/01
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
JUNHO 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 31 15 10 8 5 1 0 DANIELSSON

Comissão 46 5 40 4 1 0 0 NIELSON
FISCHLER
KINNOC

Total 77 20 50 12 6 1 0



INFORMAÇÕES GERAIS 35

Boletim 02.07.2001 - PT - PE 304.997

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 36

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

Uma Constituição para a Europa 21.03.2001 21.06.2001 124

                                                
1 Situação em  15.06.2001



INFORMAÇÕES GERAIS36

Boletim 02.07.2001 - PT - PE 304.997

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 31

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

04.04.2001 04.07.2001 33

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
59

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

O sistema de defesa nacional antimísseis 14.05.2001 14.08.2001 42
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LISTA DOS INTERGRUPOS EXISTENTES NO SEIO DO PARLAMENTO EUROPEU
CONSTITUÍDOS NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO

APROVADA PELA CONFERÊNCIA DOS PRESIDENTES EM 16.12.1999
(Situação em 12.06.2001)

DENOMINAÇÃO
DATA DE

CONSTITUIÇÃO PRESIDÊNCIA
N.

MEMBROS
GRUPOS

PATROCINADORES

ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR
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DENOMINAÇÃO
DATA DE

CONSTITUIÇÃO PRESIDÊNCIA
N.

MEMBROS
GRUPOS

PATROCINADORES

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

NATIONS SANS ETAT – STATELESS
NATIONS

07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE

01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN

REGIONAL AND MINORITY
LANGUAGES

13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR
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DENOMINAÇÃO
DATA DE

CONSTITUIÇÃO PRESIDÊNCIA
 N.

MEMBROS
GRUPOS

PATROCINADORES

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE-DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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POLITICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

102/01

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre Angola

Bruxelas, 29 de Maio de 2001

A União Europeia condena veementemente o ataque perpetrado pela UNITA próximo da cidade de
Caxito e o rapto de crianças. A União apela à libertação imediata e ao regresso em segurança de
todas as crianças raptadas e salienta a importância de levar os autores destes actos a julgamento.
Este ataque representa mais um exemplo do terrível sofrimento que a guerra em Angola continua a
infligir à maioria dos seus cidadãos.

A bem do desenvolvimento democrático e económico do país, no interesse de toda a população, é
necessário encontrar uma solução pacífica e duradoura para o conflito, com base no Protocolo de
Lusaca. A UE regista que as últimas eleições realizadas em Angola datam de 1992 e reitera a
importância que atribui ao compromisso assumido pelo Governo no sentido de organizar eleições
gerais livres e justas no segundo semestre de 2002. É fundamental que essas eleições sejam
precedidas de um período de preparação intensiva destinado a desenvolver a cultura democrática
necessária ao êxito das eleições.

A UE considera encorajadores alguns acontecimentos recentes, tais como a Lei da Amnistia e a
criação, pela Assembleia Nacional, de um Comité Permanente para a Paz. A UE congratula-se com
os sinais dados pelo Presidente José Eduardo dos Santos, no discurso que proferiu em Luanda
em 2 de Maio, de que o seu Governo está disposto a encetar o diálogo sobre a forma de alcançar a
paz com base no Protocolo de Lusaca. A UE regista que o Presidente respondia a uma entrevista
que Jonas Savimbi concedera à rádio, e exorta o dirigente da UNITA a empenhar-se séria e
efectivamente na busca de uma solução de paz e a respeitar o Protocolo de Lusaca.

A UE apoia o papel desempenhado pelas Igrejas e pela sociedade civil na promoção de uma cultura
de abertura e de diálogo. A UE congratula-se com o empenhamento continuado do Secretário-Geral
das Nações Unidas na procura de uma solução de paz e reitera a importância que atribui à aplicação
das sanções decretadas pelo Conselho de Segurança contra a UNITA em resultado da falta de
cumprimento do Protocolo de Lusaca por parte deste movimento.
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A decisão tomada pelo Governo no sentido de criar um Fundo para a Paz e a Reconciliação
Nacional, destinado a assistir a integração de antigos combatentes na sociedade, pode vir a revelar
-se útil, desde que todas as operações do Fundo sejam justas e transparentes. O Fundo deverá
funcionar a par de uma Estratégia de Redução da Pobreza que responda às necessidades das
comunidades às quais os ex-combatentes regressarão.

Neste contexto, a UE reitera a importância que atribui à efectiva implementação das reformas
económicas e sociais. A União congratula-se com o envolvimento do Governo num programa
orientado por funcionários do FMI, encorajando-o a cumprir os seus objectivos económicos, por
forma a avançar para a celebração de um acordo sobre um Mecanismo de Redução da Pobreza e de
Crescimento. Insta o Governo a implementar, o mais rapidamente possível, as medidas acordadas
ao abrigo destes programas e a promover activamente a boa governação, em particular no que diz
respeito à transparência e à luta contra a corrupção.

A UE continua profundamente preocupada com as crises humanitárias graves e prolongadas que
levaram a que três milhões de pessoas tenham sido classificadas como deslocadas internamente.
Exorta o Governo a alargar o programa de assistência humanitária (PNEAH) enquanto expressão da
responsabilidade que lhe cabe, em última instância, pelo bem-estar de todos os angolanos. A UE
deplora o facto de persistirem dificuldades a nível da distribuição de ajuda humanitária às pessoas
deslocadas. A UE encoraja o Governo a não poupar esforços para garantir mais cabalmente o acesso
da ajuda humanitária às zonas por si controladas. A UE apela a todas as partes no conflito, e em
particular à UNITA, para que ponham cobro à colocação de minas.

Por seu turno, a UE declara-se disposta a continuar a fornecer auxílio no sentido de mitigar o
sofrimento causado pela guerra e a contribuir para uma vida melhor para todos os angolanos.

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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103/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a sentença proferida contra o Dr. Saad Eddin Ibrahim e o Centro Ibn Khaldoun

Bruxelas, 28 de Maio de 2001

A União Europeia está profundamente consternada com as duras sentenças proferidas a 21 de Maio
de 2001 pelo Supremo Tribunal de Segurança do Estado egípcio contra o Dr. Saad Eddin Ibrahim e
contra funcionários do Centro Ibn Khaldoun. O Dr. Ibrahim foi condenado a uma pena de sete anos
de prisão por, entre outras acusações, ter aceitado sem autorização financiamentos estrangeiros
(nomeadamente da UE) e ter lesado a reputação do Egipto no exterior do país. Os funcionários do
Centro foram condenados a penas de prisão entre dois e cinco anos. A União Europeia acompanhou
o julgamento na qualidade de observador. Dada a rapidez com que foi tomada a decisão, é lícito
duvidar de que o Tribunal tenha tido plenamente em conta os elementos de prova apresentados pela
defesa, parte dos quais no próprio dia em que foi proferida a sentença. O facto é tanto mais
preocupante quanto não há possibilidade de recorrer da decisão quanto ao fundo, mas apenas por
vícios de forma. O Dr. Ibrahim é um intelectual egípcio internacionalmente reputado. A União
Europeia tem vindo a apoiar de há vários anos a esta parte o Centro Ibn Khaldoun, tendo
designadamente financiado projectos destinados às mulheres e de educação dos eleitores. Estas
actividades estão em consonância com os princípios da Declaração de Barcelona, aprovada em 1995
pelos quinze Estados-Membros da União Europeia e pelos doze parceiros mediterrânicos, entre os
quais se conta o Egipto. A União Europeia afirma uma vez mais que atribui grande importância ao
desenvolvimento da sociedade civil e que o apoio às ONG e à sociedade civil faz parte integrante
dos seus programas bilaterais de cooperação com o Egipto.

____________________

104/2001

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre o reatamento do diálogo
indo-paquistanês

Bruxelas, 29 de Maio de 2001

A União Europeia tomou nota do convite do Primeiro Ministro A B Vajpayee ao General Pervez
Musharraf para visitar a Índia assim que considere oportuno. A União Europeia regista com agrado
essa iniciativa e fica animada pelo acolhimento favorável dado ao convite, expresso por
representantes do Governo de Islamabade.

A União Europeia incentiva a Índia e o Paquistão a manterem a sua promessa de contenção ao
longo da Linha de Controlo.
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A União Europeia continua a exortar todas as partes a demonstrarem a máxima moderação no
terreno, a honrarem os seus compromissos, a estudarem novas medidas instauradoras de confiança e
a, de boa fé, se empenharem resolutamente num diálogo sincero e construtivo dentro do espírito de
Lahore.

Os países da Europa central e oriental associados a União Europeia, os países associados, Chipre,
Malta e a Turquia, e os países da AECL membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem a
presente declaração.

____________________

105/2001

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre o decreto dos talibãs relativo aos hindus

Bruxelas, 30 de Maio de 2001

Foi com profunda preocupação que a União Europeia recebeu a notícia sobre o decreto do líder dos
talibãs, Mulá Omar, pelo qual se ordena a todos os hindus do Afeganistão que usem um distintivo.

A UE regista que os talibãs alegam ser sua intenção identificar os hindus, a fim de impedir que
sejam molestados "por engano". A UE recorda que os talibãs têm de respeitar e proteger os direitos
humanos de todas as pessoas pertencentes às minorias étnicas e religiosas do Afeganistão. Obrigar
pessoas de minorias étnicas e religiosas a usar roupas ou marcas distintivas é uma forma de
discriminação que é proibida pelas leis internacionais em matéria de direitos humanos. A UE insta
os dirigentes talibãs a não implementarem esta decisão inaceitável, que constituirá uma violação dos
direitos humanos dos hindus no Afeganistão.

Os dirigentes talibãs são, além disso, instados a respeitar os direitos humanos de todas as pessoas,
sem qualquer distinção.

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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106/2001

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre
a tentativa de golpe de Estado na República Centro-Africana

Bruxelas, 1 de Junho de 2001

A União Europeia condena a tentativa de golpe de Estado na República Centro-Africana e lastima
profundamente a perda de vidas registada.

A União Europeia reitera a inadmissibilidade do uso da força para atingir fins políticos ou
económicos.

A União Europeia continua a exortar todas as partes na República Centro-Africana a darem prova
de moderação, a aderirem à ordem constitucional e a solucionarem os problemas pela via do diálogo
no quadro dos princípios democráticos. Salienta a necessidade de respeitar os direitos do Homem e
o estado de direito.

Os países da Europa central e oriental associados a União Europeia, os países associados, Chipre,
Malta e a Turquia, e os países da AECL membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem a
presente declaração.

____________________

107/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a abolição da pena de morte no Chile

Bruxelas, 1 de Junho de 2001

A União Europeia congratula-se com o facto de o Presidente do Chile, Ricardo Lagos, ter
promulgado uma lei que vem abolir a pena de morte em tempo de paz. Trata-se de uma importante
medida no sentido do enaltecimento da dignidade humana e do respeito pelos direitos humanos
naquele país.

Trata-se igualmente de um importante passo na via da abolição universal da pena de morte.

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

____________________
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108/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições presidenciais no Peru

Bruxelas, 6 de Junho de 2001

A UE congratula-se com a vitória eleitoral do Dr. Alejandro Toledo, e deseja saudar o povo
peruano, bem como o Governo de transição do Dr. Valentin Paniagua e as autoridades eleitorais,
pela forma eficaz e transparente como decorreu o processo, cumprindo plenamente os critérios
internacionais.

A União Europeia subscreve o relatório preliminar da Missão de Observação Eleitoral da UE e
congratula-se com os contributos construtivos das missões de observadores nacionais e
internacionais presentes no Peru.

A União Europeia tem esperança de que o processo de reconciliação nacional, de democratização e
de restabelecimento do respeito pelos direitos do Homem e pelas liberdades fundamentais no Peru
prossiga e continue a consolidar-se. A União Europeia e os seus Estados-Membros esperam vir a
cooperar com o Governo recém-eleito nestes e noutros domínios, como o processo de recuperação
económica.

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

____________________

109/2001

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a recente Cimeira do Comité IGAD sobre o Sudão, realizada em Nairobi,

em 2 de Junho de 2001
Bruxelas, 8 de Junho de 2001

A União Europeia tem apoiado continuamente a iniciativa de paz do IGAD, embora manifestando a
sua preocupação por não se verificarem, até o presente, quaisquer progressos no processo de paz.

A União Europeia saúda a realização da Cimeira do Comité IGAD sobre o Sudão, em 2 de Junho
de 2001, e espera que venha a resultar em rápidos avanços tendentes à paz.
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A União Europeia toma nota da intenção aí manifestada de reunir na nova cimeira dentro de dois
meses e de dar um carácter permanente às equipas de negociação. A UE encoraja o Quénia, na sua
qualidade de Presidente do Comité IGAD sobre o Sudão, bem como os outros países IGAD a
envidarem os seus melhores esforços para revigorar o processo de paz no Sudão.

A União Europeia congratula-se com o compromisso do Governo Sudanês no sentido de pôr termo
aos bombardeamentos aéreos, espera que o mesmo seja estritamente cumprido e insta o Governo
Sudanês e o SPLM/A a cessarem imediatamente as hostilidades com vista a criar um ambiente
propício para as negociações.

O envolvimento activo continuado do IGAD a um elevado nível político é crucial para se conseguir
obter progressos substanciais tendentes a pôr termo à guerra. No entanto, a firme determinação
política, tanto do Governo Sudanês como do SPLM/A, em encontrar na solução política para o
conflito é ainda mais importante. Consequentemente, a União Europeia apela às partes no sentido
de instaurarem negociações contínuas e sustentadas tendentes a uma resolução política justa e
durável do conflito no Sudão e considerar essencial que, no contexto do processo de negociação
IGAD ora em curso, se promova urgentemente um cessar-fogo abrangente efectivamente
monitorizado por observadores aceites pelas duas partes.

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

____________________
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110/2001

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

Bruxelas, 8 de Junho de 2001

Recordando a sua declaração de 19 de Janeiro de 2001 sobre o processo de paz na Colômbia, a
União Europeia congratula-se com o Acordo Humanitário concluído em 2 de Junho de 2001 entre o
Governo da Colômbia e as "Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia" (FARC).

A União Europeia considera este acordo um passo positivo no sentido do necessário reforço do
respeito pelo direito internacional humanitário. Enquanto tal, o acordo constitui ainda um elemento
importante para a criação de um clima de confiança recíproca no processo de paz entre as partes, a
opinião pública e a comunidade internacional que acompanha o processo de negociação.

A UE exorta as partes a efectuarem rapidamente novos progressos concretos nas negociações, de
modo a atenuar a violência. A União Europeia exorta ainda o Governo da Colômbia a continuar a
tomar medidas eficazes contra os grupos paramilitares e insta em contrapartida as FARC a
cumprirem a sua decisão unilateral, consagrada no Acordo Humanitário, de libertar um grande
número de soldados e polícias, para além das pessoas libertadas no âmbito das trocas actualmente
em curso.

Por último, a UE insta as FARC, o "Ejército de Liberación Nacional" (ELN) e outros grupos a
libertarem imediata e incondicionalmente os civis raptados e a porem termo à prática odiosa e
inaceitável dos raptos.

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

____________________
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111/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os acontecimentos no Nepal

Bruxelas, 8 de Junho de 2001

A União Europeia, profundamente consternada com a morte trágica de Suas Majestades e de outros
membros da família real nepalesa, apresenta as suas mais sinceras condolências à família real e ao
povo do Nepal.

A UE faz questão de reconhecer o papel desempenhado pelo falecido Rei Birendra na introdução da
democracia parlamentar no Nepal.

Neste momento difícil, é da máxima importância que todas as partes respeitem os princípios
consagrados na Constituição do país e apoiem as suas instituições democráticas e a sua monarquia
constitucional. A UE considera que, para o desenvolvimento do Nepal, é fundamental continuar a
defender a democracia e os direitos do Homem.

A UE está convencida de que uma investigação célere, exaustiva e transparente aos trágicos
acontecimentos da semana passada contribuirá para restabelecer a confiança nas instituições
nacionais. Neste contexto, a UE congratula-se com a formação de uma comissão de inquérito.

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

____________________
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113/2001

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

Bruxelas, 11 de Junho de 2001

Em resposta ao anúncio, pela Bielorússia, da organização de eleições presidenciais em
9 de Setembro, a UE deseja reiterar o seu apoio à evolução democrática na Bielorússia e salienta a
importância das eleições livres e justas.

Como já assinalado em diversas ocasiões, as próximas eleições representam uma oportunidade para
a Bielorússia melhorar as suas relações com a UE e com a comunidade internacional.
Consequentemente, a UE solicita que as autoridades tomem as medidas necessárias para que a
campanha e, mais tarde, as eleições, possam ser correctamente organizadas.

Neste contexto, a UE insta o Governo da Bielorússia a respeitar os seus compromissos
estabelecidos no Documento de Copenhaga da OSCE e a abster-se de interferir no trabalho da
oposição política e dos movimentos independentes. A observância do princípio da liberdade de
reunião é, no caso vertente, fundamental. A UE também deseja recordar ao Governo da Bielorússia
a necessidade de os órgão de comunicação oficiais tratarem todos os candidatos de maneira
objectiva. Os jornais independentes deverão poder trabalhar nas mesmas condições dos que
pertencem ao Estado, e não deverão ser alvo de discriminações.

A realização de eleições democráticas poderá ser promovida tendo plenamente em conta as
recomendações da OSCE, no tocante, por exemplo, à aplicação da lei eleitoral. Neste contexto, a
UE lembra que o direito dos cidadãos da Bielorússia a participarem na observação nacional das
eleições é garantido por lei. O Governo não deverá pois fazer obstáculo à constituição de redes de
observadores imparciais, que deverão beneficiar de formação adequada. A UE reitera a preocupação
que lhe causa o decreto n.º 8 e as incidências que poderá ter nas actividades das organizações não
governamentais, especialmente nos domínios da instauração do quadro institucional, e da formação.

A OSCE tem um papel muito importante a desempenhar durante o período eleitoral. A UE apoia
plenamente o trabalho efectuado, no âmbito do seu mandato, pelo Grupo Consultivo e de
Observação da OSCE (AMG) e estar em contacto estreito com esta organização durante o período
eleitoral. A UE espera que as autoridades da Bielorússia mantenham um diálogo com o AMG e
colaborem de maneira construtiva com o Embaixador Wieck.
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A UE está pronta a participar num diálogo com o Governo da Bielorússia para facilitar a realização
de eleições presidenciais democráticas, e está disposta a dar o primeiro passo para a normalização
das suas relações com a Bielorússia, na medida em que as eleições forem tidas por livres e
regulares, na acepção das regras internacionais, pelos observadores nacionais e, eventualmente, por
uma missão do ODIHR.

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, os países associados de
Chipre, Malta e Turquia, e os países da AECL, membros do Espaço Económico Europeu, alinham-
-se pela presente declaração.

____________________

115/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o processo de paz no Sudão

Bruxelas, 12 de Junho de 2001

A União Europeia manifesta a sua crescente preocupação pelo facto de o SPLA ter relançado as
suas acções militares, designadamente em Bahr al Ghazal (Sul do Sudão), e de o Governo do Sudão
ter retomado os bombardeamentos aéreos em reacção a esta ofensiva.

A União Europeia apela a ambas as partes para que ponham termo à sua actividade militar e insta o
Governo sudanês a honrar inteiramente o seu compromisso de cessar os bombardeamentos aéreos.
A União Europeia insta o Governo sudanês e o SPLA a pôr de imediato cobro às hostilidades a fim
de criar um clima propício às negociações e ao encaminhamento, em condições de segurança, da
assistência humanitária às populações civis afectadas.

A União Europeia reitera o seu apelo a todas as partes para que enveredem por um processo de
negociação contínuo e sustentado na busca de uma solução política justa e duradoura para o conflito
no Sudão, e considera essencial que seja promovido com a maior urgência um cessar-fogo global,
acompanhado efectivamente por observadores aceites por ambas as partes, no contexto do processo
de negociação em curso sob a égide da IGAD.

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

____________________

As declarações n 112 e 114 não estão disponiveis
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COMITE ECONOMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA
DE 30 E 31 DE MAIO DE 2001

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

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

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

1. DESENVOLVIMENTO RURAL E PROTECÇÃO DO AMBIENTE

•  "Desenvolvimento sustentável – Uma estratégia para o meio ambiente, o
ambiente de trabalho e a criação de empregos"

Relator: EHNMARK (Grupo dos Trabalhadores – SE)
Co-relator: RIBBE (Grupo dos Interesses Diversos – D)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES 762/2001

http://www.cese.europa.eu
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Pontos principais:

Para o debate no Conselho de Gotemburgo sobre a sustentabilidade, o CES adoptou um parecer que
reflecte os resultados da audição que organizou conjuntamente com a Comissão e em resposta a
dois documentos da Comissão - o documento sobre Estratégia, de 15 de Maio, e o documento para
consulta anterior. O CES apoia vigorosamente a mudança de política a favor de um
desenvolvimento sustentável de base ampla - económico, social e ambiental. Mas vê a sociedade
insuficientemente informada e afirma abertamente que a política de desenvolvimento sustentável
não terá êxito sem um forte apoio público. Assim, é necessário um esforço constante e a
sustentabilidade é a oportunidade ideal para uma mais ampla participação do público na
política comunitária. Por isso, o CES considera Gotemburgo como o ponto de partida; Laeken e
Barcelona outras etapas essenciais. Em suma, o CES apoia inteiramente a estratégia mas reclama
tempo e muito esforço para mobilizar apoios e apurar pormenores práticos.

Contacto: Diarmid McLAUGHLIN
(Tel. : 32 2 546 9350 – e-mail : diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)

•  Protecção da natureza na Europa
Relator: RIBBE (Grupo dos Interesses Diversos – D)

Referência: Parecer de iniciativa– CES 721/2001

Pontos principais:

�Concluindo este parecer de iniciativa, que tem por base a análise efectuada, o Comité sublinha
que as próximas negociações no quadro da OMC, o alargamento ao leste e a revisão intercalar da
Agenda 2000 deveriam ser aproveitadas como oportunidade para adoptar uma política agrícola
compatível com a protecção do ambiente e da natureza.
�Actualmente, são muitas vezes insignificantes os incentivos financeiros à agricultura que observa
devidamente as exigências da protecção da natureza. Os instrumentos financeiros da PAC deviam
ser desenvolvidos em ordem à promoção de fins ecológicos e socioculturais (biodiversidade, efeito
criador de emprego). Tem de dar-se ensejo a um envolvimento das representações profissionais,
associações ecológicas e parceiros sociais capaz de gerar consenso.
�Regra geral, é mínimo o recurso às medidas agroambientais nas regiões agrícolas altamente
produtivas e de cultivo intensivo. E é justamente nestas zonas que a biodiversidade está mais
ameaçada. O Comité recomenda, pois, que se verifique urgentemente as medidas de apoio
financiadas pelo primeiro pilar no sentido da coerência com a protecção do ambiente e da
natureza, o mais brevemente possível.

Contacto: Silvia CALAMANDREI
 (Tel. : 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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•  Ambiente/Programa de Acção 2001-2010

Relator: BRAGHIN (Grupo dos Empregadores– I)

− Referência: COM(2001) 31 final – 2001/0029 COD – CES 711/2001

Pontos principais:

�O Comité entende que a Comissão deveria reforçar a abordagem estratégica sugerida na
Comunicação , indicando os objectivos-chave em que se deve concentrar a actividade da própria
Comissão, das demais autoridades responsáveis e das partes interessadas, bem como as medidas
integradas que os poderiam tornar possíveis.
�O Comité sugere nas recomendações finais:

− A participação contínua e sistemática das partes interessadas é uma condição essencial para a
realização de qualquer objectivo ambiental. O Comité sublinha que essa participação  se deve
entender no sentido mais amplo, isto é, na medida em que afecta todos os responsáveis pela
tomada de decisões desde o início até ao final do processo, bem como todas as formas e todos
os instrumentos possíveis para a formação e a educação de autoridades, empresas, sindicatos,
associações profissionais e de consumidores, bem como dos cidadãos envolvidos.

− O desenvolvimento económico sustentável nos países candidatos, assente nas novas
tecnologias limpas e numa melhor gestão ambiental, é de importância vital para preservar os
aspectos ambientais positivos que neles existem, mais devido à modéstia do desenvolvimento
que por opção consciente.

− Recompensar os comportamentos mais correctos e melhores sob o ponto de vista ambiental,
nomeadamente através de incentivos não económicos (com base no modelo do rótulo
ecológico), representa um instrumento mais eficaz no plano global dos instrumentos de
penalização, que implicam o risco de desviar o problema para outros lugares sem responder à
exigência de uma protecção ambiental coerente numa visão mundial.

− Os instrumentos de mercado como as "ecotaxas" e  as reformas fiscais em matéria de
ambiente deveriam ser mais aprofundadas para avaliar o efectivo benefício para o ambiente e
responder à exigência de uma abordagem harmonizada a nível comunitário, sem provocar
distorções da concorrência intercomunitária, nem penalizar a competitividade da indústria
europeia.
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Contacto: Silvia CALAMANDREI
(Tel. : 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  
•  Participação do público/Ambiente

Relator: BRAGHIN (Grupo dos Empregadores – I)

− Referência: COM(2000) 839 final – 2000/0331 COD – CES  708/2001

Contacto: Silvia CALAMANDREI
 (Tel. : 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

2. TRANSPORTES E ENERGIA

•  Contratos de serviço público no sector do transporte de passageiros

Relator: GARCÍA ALONSO (Grupo dos Empregadores – E)
Co-relator: von SCHWERIN (Grupo dos Trabalhadores – D)

− Referência: COM(2000) 7 final – 2000/0212 COD – CES 703/2001

Pontos principais:
�O Comité aplaude a intenção da Comissão de organizar os mercados de fornecimento de serviços
de transporte público de passageiros no sentido de uma concorrência controlada. Não obstante, o
Comité não oculta o seu cepticismo quanto à capacidade dos meios e dos mecanismos previstos.

�A Comissão deveria examinar novamente a oportunidade de recomendar, por exemplo, critérios
de qualidade mínimos concretos a nível europeu aplicáveis ao serviço tanto nas zonas urbanas como
nas rurais.

�A duração dos contratos tem de garantir direitos exclusivos durante um prazo suficientemente
longo para permitir aos operadores recuperar os seus investimentos, devendo estar compreendida
entre 8 e 15 anos em função da categoria de serviço. À luz do que precede, as derrogações, previstas
na proposta de regulamento, são demasiadamente gerais e apartadas das diferentes categorias de
transporte de passageiros definidas no ponto 1.3.   Não deverão ser admitidos contratos adjudicados
pela oferta mais baixa quando esta assuma proporções imprudentes.

�Assim que os Estados-Membros tenham definido os serviços de transporte como um serviço de
interesse geral há que permitir às autoridades competentes que optem por uma gestão directa dos
serviços de transporte público.

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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�O  Comité formula reservas quanto à possibilidade de a autoridade competente exigir do
operador seleccionado que subcontrate a terceiros uma fracção determinada dos serviços objecto do
contrato.. Acolhe com satisfação a intenção da Comissão de prever a protecção directa do pessoal
em caso de transferência, num espírito que pretende construtivo, sugeriria um sistema selectivo de
períodos de transição capaz de diferenciar as diferentes categorias e tipos de transporte.

Contacto: Robert STEINLECHNER
(Tel. : 32 2 546 8287 – e-mail : robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Segurança marítima ERIKA II

Relator: RETUREAU (Grupo dos Trabalhadores – F)
Co-relatora: BREDIMA (Grupo dos Empregadores – GR)

− Referência: COM(2000) 802 final – 2000/0325-0326-0327 COD – CES 706/2001

Pontos principais:

�O Comité considera que, de uma maneira geral, o pacote Erika II constitui uma medida positiva
para se estabelecer condições de navegação seguras e se evitarem poluições acidentais, e também
para, em caso de acidente, se assegurar uma compensação suficiente e justa de todos os danos
causados.
�Há, todavia, um longo caminho a percorrer para aperfeiçoar e completar as propostas legislativas
em matéria de segurança marítima, tendo sempre em mente o carácter internacional do transporte
marítimo e as competências e o papel das instâncias de regulação e normativas existentes,
particularmente a OMI e a OIT e as respectivas convenções e recomendações, e, mais em geral,
todo o sistema convencional internacional enquadrado pela Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar que desempenham um papel essencial e devem ser reforçadas. O Comité considera a
possibilidade de elaborar um parecer de iniciativa sobre este assunto.
�Mais importante ainda é a conveniência de criar as condições para a aplicação efectiva do direito
marítimo europeu e internacional, o que exige um compromisso político duradouro, meios materiais
acrescidos, uma cooperação sincera e eficaz entre a Comissão e a Agência, as comissões marítimas
e as autoridades competentes dos Estados-Membros, e requer que se tenha em conta o factor
humano, que constitui, na opinião do Comité, o factor mais importante da segurança do transporte
marítimo, sector de actividade estratégico para o comércio interno e externo da União.

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

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS56

Boletim 02.07.2001 - PT - PE 304.997

•  Agência Europeia para a segurança da Aviação

Relator: von SCHWERIN  (Grupo dos Trabalhadores – D)

− Referência: COM(2000) 595 final – 2000/0246 COD – CES 704/2001
 
Contacto : Luís LOBO  (Tel. : 32 2 546 9717 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Estatísticas/Transportes ferroviários

Relator: DONNELLY  (Grupo dos Interesses Diversos – IRL)

− Referência: COM(2000) 798 final – 2000/0315 COD – CES 707/2001
 
Contacto : Luís LOBO  (Tel. : 32 2 546 9717 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Formalidades de declaração exigidas dos navios à chegada e à partida de portos
comunitários

Relator: KRÖGER  (Grupo dos Empregadores – D)

− Referência: COM(2001) 46 final – 2001/0026 COD – CES 723/2001
 
Contacto: Robert STEINLECHNER

(Tel. : 32 2 546 8287 – e-mail : robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Estratégia de aprovisionamento energético

Relator: SIRKEINEN  (Grupo dos Empregadores – FI)

− Referência: COM(2000) 769 final – CES 705/2001
 
Contacto: Carmen AVELLANER

(Tel. : 32 2 546 9794 – e-mail :Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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3. ECONOMIA E GLOBALIZAÇÃO

•  Dominar a globalização – uma necessidade para os mais fracos

Relator: BAEZA (Grupo dos Trabalhadores – E)

− Referência: Relatório de Informação: CES 326/2001 fin
 
Pontos principais:

A globalização oferece perspectivas de progresso à humanidade no seu todo desde que se reforcem
os instrumentos que permitam o seu domínio, se garanta que todos tenham acesso aos seus
benefícios e se corrijam as desigualdades geradas. Com o propósito de que a globalização beneficie
também os mais fracos, o Comité Económico e Social Europeu apresenta as seguintes propostas:

− Democratizar a sociedade internacional
− Promover os processos de integração regional
− Reduzir a dívida dos PVD
− Implicar toda a sociedade.
− Dotar a globalização de uma dimensão social.
− Implicar os consumidores no domínio da globalização.
− Dotar a globalização de uma dimensão ambiental.
− Implicar as empresas multinacionais no governo da globalização.
− Regular os investimentos e os fluxos de capitais
− Promover transferências tecnológicas para os PVD.
− Promover a coerência das ajudas comunitárias com as restantes políticas europeias.
− Regular a imigração.
− Promover nos PVD a formação nas novas tecnologias.
− Promover a educação de base.

Contacto: Jean-François BENCE
(Te. 32 2 5469399 – e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int)

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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•  Reforço da parceria e do diálogo transatlânticos

Relator: EHNMARK (Grupo dos Trabalhadores – S)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES  719/2001
 
Pontos principais:

O parecer contém uma série de recomendações respeitantes ao reforço da parceria e do diálogo
transatlânticos, tais como:

− uma selecção dos temas prioritários (globalização e sistema comercial multilateral, ambiente e
alterações climáticas, segurança dos alimentos e defesa dos consumidores, coesão social e
sistema de segurança social sustentável) no tocante às relações transatlânticas ;

− a necessidade de dar prioridade à formulação de uma estratégia global para o
desenvolvimento sustentável;

− a necessidade de associar mais activamente a sociedade civil à parceria transatlântica;
− a referência aos diálogos existentes e à criação de uma task-force como instrumento para a

preparação dos debates temáticos;
− o papel do CES e a criação de um Fórum Transatlântico.

Contacto : Jean-François BENCE
(Tel. 32 2 546 9399 – e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int)

•  As regiões na nova economia

Relator: VINAY (Grupo dos Trabalhadores – I)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES  715/2001

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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Pontos principais:

�O Comité congratula-se com a nova apresentação de um programa de acções inovadoras e
concorda plenamente com a relevância para o desenvolvimento regional de programas destinados a
introduzir de forma generalizada, em todos os sectores produtivos e sociais, a capacidade de
inovação e as tecnologias próprias da nova economia. Ainda recentemente, sublinhou como a
capacidade de utilizar as tecnologias da informação e da comunicação determinará no futuro a
verdadeira linha divisória entre o êxito de um possível desenvolvimento ou a perda de ulteriores
quotas de emprego para as várias realidades locais.
�Além disso, o nível local, particularmente nas regiões menos desenvolvidas, é o nível ideal para
desenvolver programas de acções inovadoras nos três domínios com mais possibilidades de
desenvolvimento, ou seja, as empresas, a formação e a intervenção proactiva de organismos
públicos e de instituições culturais e de investigação, bem como dos parceiros sociais. A
contiguidade territorial, a possibilidade de apreender directamente os problemas do tecido social e
produtivo, a responsabilidade crescente dos poderes locais em resposta às políticas de
descentralização praticadas em todos os países da UE são também factores que contribuem para
activar mais de imediato formas de participação efectiva. Neste contexto, o programa de acções
inovadoras da Comissão oferece um manancial de possibilidades suplementares.
 
Contacto : Roberto PIETRASANTA

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

•  Grandes Orientações da Política Económica 2001

Relator: SIMPSON (Grupo dos Interesses Diversos – UK)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES  727/2001

Pontos principais:

− A apreciação que a Comissão faz da economia, com um ligeiro abrandamento da taxa de
crescimento económico, é demasiado optimista. Dada esta alteração no equilíbrio dos riscos, é
importante que o BCE mantenha uma certa flexibilidade na fixação das taxas de juro.

− A retórica usada pelo Conselho em matéria de reforma estrutural e de desenvolvimento da
economia assente no conhecimento deve ter  correspondência em acções políticas à altura.

− Estes problemas de passar das palavras aos actos existem igualmente ao nível nacional, onde
são muito incaracterísticos os avanços feitos em matéria fiscal, de segurança social e de
reforma dos regimes de pensões.

                                                

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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− Apoiando o Comité embora o objectivo de conseguir sustentabilidade para as finanças
públicas, tal não se pode fazer a expensas do investimento público, essencial para a
infra-estrutura e para o capital humano necessários a uma sociedade assente no conhecimento.

− A aspiração de tornar a União no espaço económico mais dinâmico e competitivo do mundo
tem de ser convertida em resultados reais. O Comité recomenda que se adopte um processo
mais dinâmico de execução das políticas das OGPE para 2001.

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

•  11º relatório anual sobre os Fundos Estruturais

Relator: BURANI (Grupo dos Empregadores – I)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES  714/2001

Pontos principais:

O Comité entende que a redacção destes documentos não deve ser um dever quase ritual que a
Comissão cumpre anualmente, segundo um formato estabelecido, sem um "mais" que caracterize
particularmente a óptica e a abordagem do relatório. Devem, antes pelo contrário, ser privilegiadas
as avaliações de fundo e as análises, prestando particular atenção aos empregos criados ou
mantidos, aos efeitos em termos de inovação, aos resultados a nível da igualdade de oportunidades e
às parcerias. Tal abordagem permitirá uma melhor verificação da eficácia da política estrutural.

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

4. ALARGAMENTO

•  Instrumento estrutural de pré-adesão

Relator-Geral: WALKER (Grupo dos Empregadores – UK)

− Referência: COM(2001) 110 final – 2001/0058 COD – CES  725/2001

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

O Comité toma nota que a aplicação do nº 1 do art. 114º do Regulamento Financeiro constitui, em
alguns casos, um obstáculo insuperável para a participação de instituições financeiras internacionais
no financiamento de medidas elegíveis para as intervenções do ISPA. O Comité aprova a proposta
da Comissão para que se insira no regulamento uma condição que permita a aplicação do nº 2 do
art. 114º, pois considera que a mesma aumentará as possibilidades de as instituições financeiras
internacionais intervirem no co-financiamento. Aprova ainda a proposta de que a Comissão seja
assistida por um comité que conte com a participação dos Estados-Membros e do BEI.. O Comité
considera que a elegibilidade para os fundos do ISPA deveria ser extensiva aos demais países
candidatos, isto é Chipre, Malta e Turquia.

O Comité entende que certos aspectos da estrutura e do funcionamento dos fundos do ISPA
requerem  análise mais aprofundada, pelo que se propõe elaborar um parecer de iniciativa sobre este
assunto num futuro próximo.

Contacto :  Nicola MURRAY (Tel. 32 2 546 9628 – e-mail : nicola.murray@esc.eu.int)

5. MERCADO INTERNO

•  Distribuição veículos automóveis

Relator: REGALDO  (Grupo dos Empregadores – I)

Referência: (Aditamento a parecer) – CES  722/2001

Pontos principais:

�O parecer do Comité examina as possibilidades de melhorar as oportunidades de concorrência
entre distribuidores de uma mesma marca, aumentar a independência comercial dos concessionários
e levar os construtores a fornecer mais informações técnicas aos reparadores independentes.
�O Comité sugere algumas alterações concretas ao regulamento para o adequar às realidades, aos
novos instrumentos e ao desenvolvimento tecnológico. O Comité propõe também à Comissão que
actualize a comunicação sobre os intermediários e estabeleça orientações sobre o uso que os
distribuidores e construtores podem fazer da Internet. A fim de melhorar o bem-estar e a segurança
dos consumidores e o funcionamento do mercado interno, o Comité considera que o caminho que
deve seguir-se é o de modificar e prorrogar as isenções por categoria, reforçando a posição dos
intermediários para aumentar as oportunidades de escolha oferecidas pelo comércio paralelo, e não
o de acabar com o sistema de distribuição selectiva.

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

mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
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•  Mediação de seguros

Relatora: KONITZER (Grupo dos Trabalhadores – D)

− Referência: COM(2000) 511 final – 2000/0213 COD – CES  720/2001
 
Pontos principais:
�O Comité Económico e Social apoia expressamente a proposta da Comissão visando assegurar
um elevado nível de profissionalismo e de competência dos mediadores de seguros através de um
quadro normativo, que facilita, graças a um sistema de registo único dos mediadores, o exercício
transfronteiras das respectivas actividades no âmbito da liberdade de estabelecimento e de prestação
de serviços e que garante, simultaneamente, um elevado nível de protecção dos interesses dos
tomadores de seguros.
�O Comité estima, porém, que os objectivos avançados pelo projecto de directiva referente à
mediação de seguros nem sempre são assegurados de forma suficiente.
�O parecer sublinha que os mediadores de seguros devem receber uma adequada formação técnica
e sugere  uma formação teórica e prática mínima com uma duração de, pelo menos, 300 horas,
deixando aos Estados-Membros a possibilidade de definir o seu nível e conteúdo.
�O Comité entende que este requisito mínimo é indispensável para garantir as liberdades do
mercado único, tendo em conta as diferentes regulamentações nacionais a nível da UE e a
consequente  compartimentação dos mercados.
�Por último, por forma a melhorar o nível de protecção dos tomadores de seguros, o Comité
salienta que todos os mediadores de seguros devem estar registados e cumprir determinados
requisitos profissionais mínimos. Os mediadores de seguros cuja actividade profissional principal
não seja a mediação de seguros deverão, contudo, ser abrangidos por esta directiva.

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

•  PME e artesanato na Europa

Relator: PEZZINI  (Grupo dos Interesses Diversos – I)

− Referência: (Aditamento a parecer de iniciativa) – CES  700/2001

Contacto : João Pereira DOS SANTOS
 (Tel. : 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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•  Trabalhar em conjunto para manter a dinâmica

Relator: FRANZ  (Grupo dos Empregadores – D)

− Referência: COM(2001) 198 final – CES  702/2001
 
Contacto : Jakob ANDERSEN (Tel. : 32 2 546 9258 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 
•  Contrafacção

Relator: MALOSSE  (Grupo dos Empregadores – F)

− Referência: COM(2000) 789 final (Aditamento a parecer) – CES 701/2001

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

•  Prevenção da criminalidade na União Europeia – (Hipócrates)

Relator: BURNEL (Grupo dos Interesses Diversos – F)

− Referência: (COM(2000) 786 final – 2000/0304 (CNS) –  CES  716/2001

Pontos principais:

O Comité apoia a Comunicação.

Contacto: Alan HICK (Tel.: 32 2 546.93.02, e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

6.  AGRICULTURA E PESCA

•  Azeite/Regime de ajuda

Relator: BARATO TRIGUERO (Grupo dos Interesses Diversos – E)

− Referência : COM(2000) 855 final – 2000/0358 CNS – CES  709/2001

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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Pontos principais:
�O CES concorda com a intenção da Comissão de prorrogar a actual OCM por mais duas
campanhas e concorda plenamente com a decisão da Comissão de aprofundar a estratégia da
qualidade para o azeite na UE, pois pensa que este deve ser o principal objectivo da reforma da
OCM para os próximos anos. O CES considera que nas circunstâncias actuais de insuficiente
conhecimento por parte do consumidor no que respeita aos azeites existentes no mercado, o
parâmetro da acidez para a classificação dos azeites pode, em certos casos, induzir os consumidores
em equívocos e juízos incorrectos. Por este motivo, considera que os actualmente denominados
azeites, obtidos por mistura de refinado e virgem, não deveriam poder indicar na embalagem o grau
de acidez. Para além disto, é necessário que proibir a produção e comercialização de misturas de
óleos vegetais com azeite em toda a UE.

Contacto : Silvia CALAMANDREI
(Tel. : 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Protecção de suínos

Relator: NILSSON (Grupo dos Interesses Diversos – SE)

Referência: COM(2001) 20 final – 2001/0021 CNS – CES  710/2001

Pontos principais:
O CES congratula-se com a proposta da Comissão , mas não concorda que esta  proposta se
circunscreva às porcas prenhes e secas e não considere as porcas em lactação e em parição e
também não pode deixar de criticar que a proposta de alteração ao anexo fique apenas sujeita ao
parecer do Comité Veterinário Permanente.

Na opinião do CES, urge insistir na importância de referir expressamente os requisitos mínimos
para os suínos de engorda e de prevenção sanitária, com vista a eliminar ou reduzir o risco de
surtos epidémicos. O CES pede uma análise mais acurada e mais fiável dos custos da proposta.
O CES dá o seu aval à ideia de exigir que os responsáveis pelos animais recebam instruções e
orientações, mas realça a necessidade de tomar como ponto de partida as competências de que já
dispõem. Também se deverá ter em linha de conta os aspectos da segurança e os riscos de
acidente.

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

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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•  OCM/Frutas e produtos hortículas

Relator: de las HERAS CABAÑAS (Grupo dos Interesses Diversos – E)

− Referência : COM(2001) 36 final  – CES  712/2001

Contacto : Silvia CALAMANDREI
(Tel. : 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Pesca/Bacalhau no mar da Irlanda

Relator: SCULLY (Grupo dos Interesses Diversos– IRL)

− Referência: COM(2001) 165 final – 2001/0083 CNS – CES  713/2001

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

7. ASSUNTOS  SOCIAIS

•  Protecção dos trabalhadores assalariados em caso de insolvência

Relator: ZÖHRER (Grupo dos Trabalhadores – AT)

− Referência: COM(2000) 832 final – 2001/0006 COD – CES 718/2001

Pontos principais:

O Comité dá um acolhimento de princípio favorável à iniciativa da Comissão. A simplificação e
harmonização das disposições legislativas e a utilização de conceitos e definições uniformes em
direito comunitário são geralmente promotoras de maior transparência e segurança jurídica. O
Comité concorda com a proposta da Comissão, que contribui também para preservar o objectivo de
protecção da directiva.

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Não, porém, sem que se exijam as precauções devidas, evitando abusos cometidos em nome da
pretensa “reconstrução”. O carácter de protecção da directiva não vai ao ponto de possibilitar o
saneamento das empresas a expensas das instituições de garantia. O Comité acolhe com apreço a
especificação do âmbito de aplicação da directiva e o dela decorrente englobamento dos
trabalhadores a tempo parcial, trabalhadores com contratos de trabalho a termo, trabalhadores
temporários e domiciliários1.

O Comité considera que os trabalhadores domésticos e  os pescadores remunerados à participação
na captura não devem ser excluídos do âmbito de aplicação da directiva, mas entende que os
Estados-Membros deveriam incluir nessa derrogação os sujeitos que exercem influência dominante
na gestão da empresa.

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

•  Conservação sangue humano

Relator: RIBEIRO (Grupo dos Interesses Diversos – P)

− Referência: COM(2000) 816 final – 2000/0323 COD – CES  717/2001

Pontos principais:

O Comité aprova, em geral, o texto da proposta apresentada, nota que a mesma visa defender a
saúde pública e congratula-se com o facto de, com a presente proposta de directiva, se estar a
consolidar a igualdade dos direitos dos cidadãos em toda a Comunidade.

O Comité considera ser um dos objectivos prioritários da U.E. o lançamento de bases para que se
atinjam padrões de segurança e de qualidade elevados, quanto ao sangue e seus componentes
utilizados na U.E. Como consequência, vê como positivas as disposições plasmadas nesta proposta
de Directiva que, tomando em consideração os princípios éticos e deontológicos e as normas
internacionais em vigor, garantem o cumprimento desse objectivo, obrigatoriamente abrangendo a
idoneidade do dador, e a recolha, análise, processamento, armazenagem e distribuição do sangue
total e dos seus componentes.

O Comité, dada a carência de sangue e o carácter humanitário, benévolo, anónimo e gratuito da
dádiva de sangue, sugere que a Comissão impulsione os Estados-Membros a promoverem mais
campanhas com a finalidade de dignificar socialmente o dador e, assim, incentivar de forma ideal a
dádiva.

                                                

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS 67

Boletim 02.07.2001 - PT - PE 304.997

A auto-suficiência no sector do sangue é um objectivo da UE, que deve ser assegurado. Nos termos
deste projecto de Directiva o  Comité não pode deixar de enfatizar a obrigatoriedade de não permitir
uma mercantilização do sangue orientada para o lucro por parte dos estabelecimentos de colheita e
processamento do sangue.

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

•  Ciência, sociedade e cidadãos na Europa

Relator: WOLF (Grupo dos Interesses Diversos – D)

− Referência: (SEC(2000) 1973) (Parecer de iniciativa) – CES  724/2001

Pontos principais:

O Comité congratula-se com o documento de trabalho dos serviços da Comissão e sublinha a
necessidade de:

− um diálogo permanente entre os actores da ciência e da sociedade;
− um ambiente económico, político, social e cultural em que o conhecimento científico seja

aceite e que favoreça ao máximo a criatividade e a inventividade;
− as melhores condições de funcionamento interno possíveis;
− um número suficiente de cidadãos dispostos e em condições de escolherem uma carreira

como cientistas.

Contacto: Alan HICK (Tel.: 32 2 546.93.02, e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

__________________________
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DIVERSOS

DOCUMENTOS APRESENTADOS AO CONSELHO EUROPEU DE GÖTEBORG
(Disponíveis em EPADES Public\Docs Autres institutions\Conseil\Sommets\Göteborg)

•  Relatório da Presidência sobre o debate sobre o futuro da União Europeia
(9520/01 + COR 1)

•  Preparar o Conselho para o alargamento
(9518/01 + ADD 1 REV 1)

•  Comunicação da Comissão: Desenvolvimento sustentável na Europa para um mundo melhor:
Estratégia da União Europeia em favor do desenvolvimento sustentável

(9175/01)

•  Relatório do Conselho (Assuntos Gerais) sobre a integração da dimensão ambiental nas
políticas externas no âmbito do mandato do Conselho (Assuntos Gerais)

(7791/01 + COR1)

•  Relatório do Conselho (Mercado Interno, Consumidores, Turismo): Estratégia para a
integração da protecção do ambiente e do desenvolvimento sustentável na política relativa ao
mercado interno
(8970/01)

•  Conclusões do Conselho (Agricultura) sobre a integração da dimensão ambiental e do
desenvolvimento sustentável na Política Agrícola Comum

(8486/01)

•  Conclusões do Conselho (Pescas) relativas à integração da dimensão ambiental e do
desenvolvimento sustentável na Política Comum de Pescas

(7885/01 + COR 1(sw))

•  Resolução do Conselho (Transportes) sobre o seguimento dos Conselhos Europeus de Cardiff
e Helsínquia no que diz respeito à integração das questões do ambiente e do desenvolvimento
sustentável na política de transportes

(7329/01)
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•  Conclusões do Conselho (Energia/Indústria) sobre a estratégia para a integração do
desenvolvimento sustentável na política empresarial da União Europeia

(8328/01)

•  Resolução do Conselho (Energia/Indústria) sobre a estratégia de integração dos aspectos
relacionados com o ambiente e o desenvolvimento sustentável na política energética

(8490/01)

•  Conclusões do Conselho (Desenvolvimento) sobre uma estratégia para a integração das
preocupações ambientais na cooperação económica e na cooperação para o desenvolvimento da
CE, com vista à promoção do desenvolvimento sustentável
(8971/01)

•  Recomendação do Conselho de 15 de Junho de 2001 sobre as orientações gerais das políticas
económicas dos Estados-Membros e da Comunidade
(9326/01)

•  Relatório da Presidência sobre todos os aspectos do pacote fiscal (preparado em estreita
colaboração com os serviços da Comissão)
(9548/01)

•  Relatório do Comité da Protecção Social sobre a sustentabilidade das pensões
(8792/01 + ADD 1)

•  Relatório da Presidência sobre a Política Europeia de Segurança e Defesa
(9526/1/01 REV 1 + REV 2 (de))

•  Programa da União Europeia para a Prevenção de Conflitos Violentos
(9537/1/01 REV 1 + COR 1 (fi))

•  Conclusões do Conselho (Assuntos Gerais) sobre a cooperação UE-ONU em matéria de
prevenção de conflitos e de gestão de crises
(9528/2/01 REV 2)

•  Relatório do Alto Representante/Comissão sobre um reforço do papel de promoção do
reatamento do processo de paz no Médio Oriente

•  Relatório exaustivo da Presidência/Comissão sobre as políticas da Dimensão Setentrional
(9804/01)
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•  Relatório do Conselho (Assuntos Gerais) sobre a aplicação da estratégia comum para a região
mediterrânica
(9124/01)

•  Relatório do Conselho (Assuntos Gerais) relativo à implementação da Estratégia Comum da
União Europeia para a Rússia
(9805/01)

•  Relatório do Conselho (Assuntos Gerais) sobre a revisão do Processo de Estabilização e
Associação
(9765/01)

•  Relatório da Presidência sobre as regiões ultraperiféricas: Ponto da situação
(9815/01)

_
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REUNIÕES DAS COMISSÕES NAS QUAIS FOI DELEGADO O PODER DE
DECISÃO (Nº 4 do Artigo 62º do Regimento)

Comissão Relator Objecto Prazo p/
entrega de
alterações

Reunião
para
tomada de
uma
decisão

CULT Kathleen VAN
BREMPT

Memorando sobre aprendizagem ao
longo da vida

12.07.2001
H. 1200

18.09.2001



COMISSÕES 73

Boletim 02.07.2001 - PT - PE 304.997

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

Nome Objecto Comissão Data Doc.

BERES
(PSE)

Orçamento 2002: secção III AFCO (P) 21.06.01

BROK
(PPE-DE)

Assistência macrofinanceira à
Jugoslávia

AFET (F) 19.06.01 C5-0231/01

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

CE/Turquia: ajuda financeira de pré-
adesão

BUDG (P) 25.06.01 C5-0219/01

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Finanças públicas: contribuição para o
crescimento e o emprego

BUDG (P) 26.06.01 C5-0172/01

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Espaço judiciário europeu em matéria
civil: realização, quadro geral de
actividade

BUDG (P) 26.06.01 C5-0254/01

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Política comum da pesca: protecção
dos recursos, do ambiente e dos
consumidores

BUDG (P) 26.06.01 C5-0261/01

GUY-QUINT
(PSE)

Estatuto dos funcionários CE: regime
aplicável aos agentes não titulares
(modif.Regul. 259/68/CEE)

BUDG (P) 26.06.01 C5-0249/01

Grupo
PPE-DE

Carnes de ovino e de caprino:
organização comum de mercado no
sector das carnes de ovino e caprino

BUDG (P) 26.06.01 C5-0214/01

Grupo
PPE-DE

Euro: protecção contra a falsificação
da moeda, programa de acção
PERICLES

BUDG (P) 26.06.01

Grupo
PPE-DE

Euro: protecção contra a falsificação
da moeda, programa PERICLES,
extensão aos Estados que não
adoptaram o euro

BUDG (P) 26.06.01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Orçamento operacional da CECA para
2002

BUDG (F) 26.06.01 C5-0233/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Segurança nuclear, Chernobyl: 2ª
contribuição da CE para o BERD
destinada ao Fundo de Protecção

BUDG (F) 26.06.01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Processos de adjudicação nos sectores
da água, da energia e dos transportes

ECON (P) 12.06.01 C5-0368/00

MARINOS
(PPE-DE)

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

ECON (P) 19.06.01 C5-0184/01

RAPKAY
(PSE)

Energia: realização do mercado
interno da electricidade, comércio
transfronteiras, condições

ECON (P) 19.06.01 C5-0185/01

ANDRIA
(PPE-DE)

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

ECON (F) 19.06.01 C5-0121/01

FOLIAS
(PPE-DE)

Assistência macrofinanceira à
Jugoslávia

ITRE (P) 20.06.01 C5-0231/01

Grupo
PPE-DE

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

ITRE (P) 20.06.01 C5-0197/01

TURCO
(TDI)

Transmissão de dados pessoais pela
Europol a Estados e organismos
terceiros (iniciativa sueca)

LIBE (F) 20.06.01 C5-0218/01

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Orçamento 2002: secção III RETT (P) 20.06.01
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão: Actividades comunitárias em matéria
de análise, investigação e cooperação no domínio do emprego -
Relatório intercalar

BUDG
CONT
ECON
JURI

EMPL

COM (01) 208
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu relativa à terceira Conferência das Nações Unidas
sobre os Países Menos Avançados

AFET
BUDG
ENVI
ITRE
DEVE

COM (01) 209
final

Proposta de decisão do Conselho relativa à posição a adoptar
pela Comunidade no Conselho de Ministros ACP/CE no que
respeita à liquidação da dívida relacionada com todos os
empréstimos especiais dos PMA (Países Menos Avançados) da
região ACP que subsista após a aplicação de todos os outros
mecanismos de redução da dívida dos Países Pobres Altamente
Endividados (Heavily Indebted Poor Countries - HIPC)

BUDG
DEVE

COM (01) 210
final

Comunicação da Comissão sobre a prevenção de conflitos DEVE
AFET

COM (01) 211
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu e ao Comité Económico e Social: Eliminação dos
obstáculos fiscais aos regimes de pensões profissionais
transfronteiras

EMPL
JURI
LIBE

ECON

COM (01) 214
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: "A missão do CCI no contexto do Espaço Europeu da
Investigação"

ITRE COM (01) 215
final

Quarto relatório da Comissão ao Conselho sobre a situação da
construção naval mundial

ITRE COM (01) 219
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Criação de uma parceria eficaz com as Nações
Unidas nos domínios do desenvolvimento e dos assuntos
humanitários

AFET
DEVE

COM (01) 231
final

Proposta de decisão do Conselho relativa à assinatura, em
nome da Comunidade Europeia, da Convenção de Estocolmo
sobre poluentes orgânicos persistentes

ITRE
ENVI

COM (01) 237
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 30 A 31 DE MAIO DE 2001

Bruxelas

Resumo das 
Resoluções e decisões aprovadas,

Temas debatidos em sessão e seguimento dado
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POST-SESSION.VIEW
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évaluation des incidences
de certains plans et programmes

sur l'environnement
modification de la dir.92/33/CE
"pneumatiques des véhicules"
modification de la dir.76/207/CE

"principe de l'égalité de traitement"
programme d'action pour

l'environnement
2001-2010

modification de la dir.91/671/CE
"port obligatoire de la
ceinture de sécurité"

codécison

Pays candidats-Chypre,Malte,Bulagarie,Estonie,Turquie,Rép.Slovaque
Slovenie,Lettonie,Hongrie,Rép.Tchèque,Roumanie,Lituanie,Pologne:

participation à l'Agence européenne pour l'environnement et au
Réseau d'information et d'observation

règlement financier applicable au
budget général

consultation

Travaux législatifs

programme spécifique de recherche et de
développement technologique

résultats de la mission en Corée effectuée par
le Conseil et la Commission

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

environnement et développement durable
questions d'environnement dans la politique

économique
traité de Nice et avenir

de l'Union
marché européen intégré de

l'emploi 1998-1999

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session MAI III 2001 Bruxelles
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le globe en séance
Conseil et Commission: déclarations
COREE : Mission du Conseil et de la Commission

pays candidats :
participation à l'Agence pour
l'Environnement :
Rép. d'Estonie
Rép. de Lettonie
Rép. de Lituanie
Pologne
Rép. tchèque
Rép. de Hongrie
Rép. de Slovénie
Chypre
Roumanie
Rép. slovaque
Rép. de Bulgarie
Rép. de Malte
Turquie

Commission : communication
Programme-cadre R&D 2000-2006
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a m e n d e m e n t s  l é g i s la t i f s

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

A 5 - 0 1 7 3 / 2 0 0 1
H a u t a l a
F E M M

2 0 0 0 / 0 1 4 2

A 5 - 0 1 4 1 / 2 0 0 1
H e d k v i s t  P e t e r s e n

R E T T
2 0 0 0 / 0 3 1 5

A 5 - 0 1 7 5 / 2 0 0 1
M y l l e r
E N V I

2 0 0 1 / 0 0 2 9

A 5 - 0 1 7 6 / 2 0 0 1
D e l l 'A l b a

B U D G
2 0 0 0 / 0 2 0 3

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 l u  d e s
 a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e

G r .  P o l . :
n o m b r e  a b s o l u  d e s
 a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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POST-SESSION. LEG
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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
avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no
ambiente

DELE 1996/0304
A5-0177/2001

Schörling

COD ***III posição comum aprovada 31-Maio-01 �/� Wallström
30/05/01

directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 92/23/CEE do Conselho relativa aos pneumáticos dos
veículos a motor e seus reboques, bem como à respectiva
instalação nesses veículos

DELE 1997/0348
A5-0178/2001

De Roo

COD ***III posição comum aprovada 31-Maio-01 �/� Likkanen 30/05/01

decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que adopta um
programa Comunitário de Acção em matéria de Ambiente 2001-
2010

ENVI 2001/0029
A5-0175/2001

Myller

COD ***I prop.legislativa alterada 31-Maio-01 �/� Wallström
30/05/01

directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 91/671/CEE do Conselho relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes ao uso
obrigatório de cintos de segurança nos veículos de menos de
3,5 toneladas

RETT 2000/0315
A5-0141/2001

Hedkvist Petersen

COD ***I prop.legislativa alterada 31-Maio-01 �/� de Palacio
30/05/01

directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 76/207/CEE do Conselho relativa à concretização do
princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres
no que se refere ao acesso ao emprego, à formação e
promoção profissionais e às condições de trabalho

FEMM 2000/0142
A5-0173/2001

Hautala

COD ***I prop.legislativa alterada 31-Maio-01 �/� Diamantopoulou
31/05/01

resolução do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento (CE, CECA, Euratom) do Conselho que reformula
o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das
Comunidades Europeias

BUDG 2000/0203
A5-0176/2001

Dell'Alba

CNS * prop.legislativa alterada
reenvio à comissão

art.69§2 do Regimento.

31-Maio-01 Larsson
30/05/01

Schreyer
30/05/01
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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

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

ENVI 2000/0342
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.legislativa aprovada 31-Maio-01 sem debate sem debate

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

ENVI 2000/0345
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.legislativa aprovada 31-Maio-01 sem debate sem debate

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

ENVI 2000/0346
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.legislativa aprovada 31-Maio-01 sem debate sem debate

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

ENVI 2000/0347
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.legislativa aprovada 31-Maio-01 sem debate sem debate

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

ENVI 2000/0350
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.legislativa aprovada 31-Maio-01 sem debate sem debate

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

ENVI 2000/0351
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.legislativa aprovada 31-Maio-01 sem debate sem debate

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

ENVI 2000/0352
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.legislativa aprovada 31-Maio-01 sem debate sem debate

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

ENVI 2000/0354
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.legislativa aprovada 31-Maio-01 sem debate sem debate

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

ENVI 2000/0355
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.legislativa aprovada 31-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 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

ENVI 2000/0356
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.legislativa aprovada 31-Maio-01 sem debate sem debate

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

ENVI 2000/0357
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.legislativa aprovada 31-Maio-01 sem debate sem debate

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

ENVI 2000/0359
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.legislativa aprovada 31-Maio-01 sem debate sem debate

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

ENVI 2000/0360
A5-0170/2001

Jackson

CNS * prop.legislativa aprovada 31-Maio-01 sem debate sem debate
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II. Alterações legislativas

Os dados numéricos relativos à repartição das alterações adoptadas em sessão plenária são apurados segundo os critérios previstos no Acordo Interinstitucional em matéria de qualidade de redacção da
legislação comunitária, J.O. C 73 de 17 de Março de 1999.
A coluna "aspectos específicos das alterações aprovadas" indica se, entre as alterações aprovadas, as seguintes questões são abordadas:  L: base jurídica, ►:Carta dos Direitos Fundamentais, ΑΩ: aspectos
temporais, <=>: comitologia, €: incidência orçamental, i-PE: direito de informação, ╬: luta anti-fraude. Quando aparece o símbolo "e.o" as alterações aprovadas podem dizer respeito aos princípios do Tratado, a
outros actos em vigor, à organização do processo, a aspectos relacionados com a redacção, etc. .

Número absoluto de alt.
apresentadas

Alt. aprovadas, repartidas segundo a estrutura do Acto Aspectos
específicos das
alt. aprovadas

Título Ref. do dossier
Com. PARL

Relator
Doc. sessão

Processo

Em
 c

om
is

sã
o

pa
rla

m
en

ta
r

or
ig

in
ár

ia
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 d
os
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ru
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s
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 e
xe
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o
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s
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ai
s
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ed

id
as

 d
e

ap
lic

aç
ão

di
sp

os
iç

õe
s

tr
an

si
tó

ria
s

A
ne

xo
s

Su
pr

es
sã

o 
de

te
xt

o

decisão do Parlamento
Europeu e do Conselho
que adopta um
programa Comunitário
de Acção em matéria de
Ambiente

2001/0029
ENVI
Myller

A5-0175/2001
COD ***I

244 226 34 0 18 184 0 2 9 0 1 0 0 12 ΑΩ
€

i-PE

directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho
que altera a Directiva
91/671/CEE do
Conselho relativa à
aproximação das
legislações dos Estados-
Membros respeitantes
ao uso obrigatório de
cintos de segurança nos
veículos de menos de
3,5 toneladas

2000/0315
RETT

Hedkvist
Petersen

A5-0141/2001
COD ***I

6 6 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 i-PE
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Número absoluto de alt.
apresentadas

Alt. aprovadas, repartidas segundo a estrutura do Acto Aspectos
específicos das
alt. aprovadas

directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho
que altera a Directiva
76/207/CEE do
Conselho relativa à
concretização do
princípio da igualdade
de tratamento entre
homens e mulheres no
que se refere ao acesso
ao emprego, à formação
e promoção profissionais
e às condições de
trabalho

2000/0142
FEMM
Hautala

A5-0173/2001
COD ***I

45 46 8 0 14 16 1 0 2 0 8 1 0 4 ΑΩ
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III. Propostas legislativas : aspectos da programação, financeiros e de comitologia

Título Ref. do dossier
Compet.

matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Aspectos financeiros Programação
legislativa

Comitologia

regulamento do Conselho
relativo à assistência financeira
de pré-adesão a favor da
Turquia

2001/0097
AFET

esta proposta organiza a operação
financeira para a concessão de assistência
financeira e a implementação das
prioridades da parceria para a adesão a
favor da Turquia;

a incidência financeira global, incluindo o
custo da assistência técnica e dos recursos
humanos, é avaliada em 177,850 mio € num
período de cinco anos;

nova acção
incluída no
programa
legislativo 2001

a proposta actualiza as competências do
comité criado pelo art.9§1 do
Regulamento (CE) n° 3906/89 referindo
as disposições dos artigos 4º (comité de
gestão) e 7º da Decisão 1999/468/CE,
comitologia;

regulamento do Conselho que
altera o Regulamento nº
1683/95 que estabelece um
modelo-tipo de visto

2001/0080
LIBE

com a entrada em vigor do Tratado de
Amesterdão e a integração do acervo de
Schengen no Tratado a Comissão
considera necessário, por razões de
segurança, aprovar medidas
complementares, como regras comuns
relativas ao modo de preencher o
modelo-tipo de visto, para fazer com que a
vinheta do visto seja completada do mesmo
modo em todos os Éstados-Membros;

nada acção prorrogada e
validada no
programa
legislativo 2001

as competências de implementação a
nível técnico serão delegadas na
Comissão, que será assistida pelo comité
criado pelo artigo 6 do Regulamento (CE)
n° 1683/95 que estabelece um
modelo-tipo de visto, em conformidade
com o processo definido no artigo 5
(comité de regulamentação) da Decisão
1999/468/CE, bem como com base no
artigo 7 da referida decisão.

regulamento do Conselho
relativo a um modelo uniforme
de impresso para a aposição de
vistos concedidos pelos
Estados-Membros a titulares de
documentos de viagem não
reconhecidos pelo
Estado-Membro que emite o
impresso

2001/0081
LIBE

ver as observações sobre a modificação do
Regulamento nº 1683/95; dossier
2001/0080;

nada acção prorrogada e
validada no
programa
legislativo 2001

as competências de implementação a
nível técnico serão delegadas na
Comissão, que será assistida pelo comité
criado pelo artigo 6 do Regulamento (CE)
n° 1683/95 que estabelece um
modelo-tipo de visto, em conformidade
com o processo definido no artigo 5
(comité de regulamentação) da Decisão
1999/468/CE, bem como com base no
artigo 7 da referida decisão.

regulamento do Conselho que
estabelece um modelo uniforme
de autorização de residência
para os nacionais de países
terceiros

2001/0082
LIBE

ver as observações sobre a modificação do
Regulamento nº 1683/95; dossier
2001/0080;;

nada acção prorrogada e
validada no
programa
legislativo 2001

as competências de implementação a
nível técnico serão delegadas na
Comissão, que será assistida pelo comité
criado pelo artigo 6 do Regulamento (CE)
n° 1683/95 que estabelece um
modelo-tipo de visto, em conformidade
com o processo definido no artigo 5
(comité de regulamentação) da Decisão
1999/468/CE, bem como com base no
artigo 7 da referida decisão.
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Título Ref. do dossier
Compet.

matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Aspectos financeiros Programação
legislativa

Comitologia

iniciativa do Reino da Suécia
destinada a aprovar o acto do
Conselho que altera o Acto do
Conselho, de 12 de Março de
1999, que adopta a
regulamentação relativa à
transmissão de dados pessoais
pela Europol a Estados e
organismos terceiros

2001/0807
LIBE

a presente proposta actualiza as
disposições e condições que regem a
transmissão de dados de cariz pessoal;

nada acção fora do
programa
legislativo 2001

nada

regulamento do Conselho que
altera o Regulamento (CEE) nº
2358/71 que estabelece a
organização comum de
mercado no sector das
sementes e que fixa, para as
campanhas de comercialização
de 2002/03 e 2003/04, os
montantes da ajuda concedida
no sector das sementes

2001/0099
AGRI

a presente proposta visa introduzir, em
todas as espécies de sementes abrangidas
pela OCM, um estabilizador análogo ao
existente para as sementes do arroz, bem
como reconduzir os montantes das ajudas a
pagar pelas colheitas de 2002/03 e 2003/04.

a proposta não implica uma modificação do
pacote financeiro autorizado; a rubrica
orçamental B1-1858 "ajuda por hectare"
para o exercice de 2001 é fixada em 129
milhões de €;

nova acção
incluída no
programa
legislativo 2001

a proposta não faz referência à
comitologia; o Regulamento de base
2358/71, que é objecto da modificação,
prevê, no entanto, um comité de gestão
das sementes do tipo IIa); por
conseguinte, a presente proposta,
contrariamente à prática constatada para
as propostas legislativas em COD, não
comporta uma modificação para alinhar o
comité em questão pelas disposições da
decisão sobre a comitologia 468/99;

regulamento do Conselho que
altera o Regulamento (CE) nº
3072/95 que estabelece a
organização comum de
mercado do arroz

2001/0085
AGRI

a presente proposta visa modificar o
período de pagamento das ajudas
compensatórias ao arroz, estabelecido pelo
Regulamento (CE) n° 3072/95, adoptando o
das culturas arvenses, estabelecido pelo
Regulamento (CE) n° 1251/1999.

as quantidades máximas garantidas por
Estado-Membro produtor baseiam-se numa
média das quantidades produzidas em anos
precedentes. Se os auxílios permanecerem
inalterados a despesa média da OCM
deverá estabilizar a um nível próximo do
actual. A proposta é compatível com a
programação financeira e não engloba os
custos suplementares em termos de
recursos humanos ou de outras despesas
administrativas.

acção fora do
programa
legislativo 2001

nada
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Título Ref. do dossier
Compet.

matéria de
fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Aspectos financeiros Programação
legislativa

Comitologia

regulamento do Conselho que
estabelece a organização
comum de mercado no sector
das carnes de ovino e caprino

2001/0103
AGRI

a presente proposta, à luz de uma avaliação
executada pela Comissão, visa uma
reforma da OCM do sector; entre as
medidas propostas devem ser destacadas
as relativas ao prémio aos cordeiros;
propõe-se a substituição do pagamento
compensatório pelo pagamento de um
montante fixo; em contrapartida, a proposta
conserva os aspectos do regime actual que
se revelaram eficazes para manter o
equilíbrio dos mercados;

o capítulo B1-22 "carnes de ovino e caprino"
para o exercício de 2002 está dotado com
uma verba de 1,620 mio € en d/a e d/p; as
incidências financeiras seriam compatíveis
com o quadro das actuais perspectivas
financeiras; a proposta não implicará custos
suplementares em termos de recursos
humanos ou de outras despesas
administrativas; além disso, e na perspectiva
da prevenção de um risco de fraude ou
irregularidade, aplicam-se as regras
estabelecidas no sistema integrado de
gestão e controlo.

nova acção
incluída no
programa
legislativo 2001

a proposta introduz um comité de gestão
(verr art. 24) a título da decisão sobre a
comitologia 468/99;
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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

O Tratado de Nice e o futuro da União
Europeia

2001/2022
AFCO

A5-0168/2001
INI

Res. aprovada
com alts.

Lindh
30/05/01

Barnier 30/05/01 Seguimento a dar:
- integração da Carta dos Direitos Fundamentais nos Tratados ;
- Convenção encarregada de apresentar à CIG uma proposta constitucional ; fim do
prazo : início de 2002 ;
- convocação de uma nova CIG ; fim do prazo : 2º semestre de 2003 ;
- adopção do novo Tratado ; fim do prazo : Dezembro de 2003
- participação como observadores dos países em vias de adesão à Convenção ;
- rectificação do número de representantes no PE previsto para a Hungria e a
República Checa ;
- concentração nas mãos de um Vice-Presidente da Comissão das missões do
commissário competente em matéria de relações externas e do Alto Representante
para a PESC ;
- designação de um Procurador Europeu para lutar contra a fraude financeira ;
- comité encarregado de orientar e encorajar o debate público;

política ambiental e o desenvolvimento
sustentável: preparação do Conselho Europeu
de Gotemburgo

2000/2322
ENVI

A5-0171/2001
INI

Res. aprovada
com alts.

Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Seguimento a dar:
- apresentar uma comunicação sobre o desenvolvimento sustentável; fim do prazo:
final de 2001;
- instituir um "Conselho do Desenvolvimento Sustentável" que se reunirá em cada
Primavera e de um comité que se dedicará essencialmente à preparação destes
Conselhos de Primavera; fim do prazo: Junho de 2001;
- aperfeiçoamento de um conjunto normalizado de directrizes tendo em vista uma
avaliação, acompanhamento e controlo adequados do processo de Cardiff e do
processo de desenvolvimento sustentável;
- reapreciar a PAC e a política comum de pesca; fim do prazo: 2002;
- apresentar propostas de poupança de energia com base em critérios com objectivos
quantificados e escalonados entre 2010 e 2025;
- assegurar o acompanhamento do processo de integração lançado em Cardiff; fim do
prazo: 2º semestre de 2002;
- assegurar recursos orçamentais suficientes para as acções pretendidas;
- apurar e publicar os resultados de uma avaliação vinculativa do impacto sobre o
ambiente de todas as decisões e propostas legislativas da Comissão;
- reapreciar os processos de trabalho do Parlamento para elaborar métodos que
favoreçam um desenvolvimento sustentável;
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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

"Conciliar as necessidades e as
responsabilidades - integrar as questões
ambientais e o desenvolvimento sustentável na
política económica"

2001/2004
ENVI

A5-0172/2001
COS

Res. aprovada
com alts.

Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Seguimento a dar:
- avaliar a política económica da UE em todos os domínios para poder ser considerada
uma economia sustentável, inclusive do ponto de vista ecológico;
- apreciar o regime de auxílios da UE como ele é actualmente sob o signo da
durabilidade;
- apresentar novas propostas sobre a energia e a tributação do CO2 tendo em conta o
recurso à cooperação reforçada;
- definir, ao nível da UE, um nível mínimo para os indicadores do ambiente e as
exigências mínimas para uma incorporação sistemática nos sistemas estatísticos
nacionais;
- convidar os Parlamentos e Governos dos Estados-Membros a tomarem as suas
responsabilidades para aplicarem as directivas europeias em matéria de ambiente;
aprovarem o mais rapidamente possível as medidas mais indispensáveis para
estimular a compatibilidade ecológica do desenvolvimento económico de forma
progressiva mas constante;

missão do Conselho e da Comissão à Coreia �/�
Grupos políticos
B5-0398/2001

declaração
Conselho/Comissã

o

RC aprovada Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Seguimento a dar:
- alargar o auxílio da UE de uma forma comedida e em função da reacção da Coreia
do Norte às preocupações internacionais relativamente ao avanço do processo de
reconciliação intercoreano, às questões da não-proliferação nuclear, ao respeito dos
Direitos do Homem e às reformas estruturais políticas e económicas, bem como à
coordenação das suas políticas com os outros grandes actores da comunidade
internacional, a fim de melhorar o diálogo com a RPDC;
- apoiar o desenvolvimento da energia não nuclear na península coreana;
- prosseguir a ajuda humanitária;
- acompanhar os resultados concretos obtidos no quadro do diálogo estruturado
UE/RPDC sobre os Direitos do Homem;

programa específico de investigação e de
desenvolvimento tecnológico

�/�
Comissão

�/�
Comunicação

�/� �/� Busquin 30/05/01 Seguimento a dar:
- processo legislativo em curso.
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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

mercado europeu integrado do emprego 1998-
1999

2001/2053
EMPL

A5-0169/2001
COS

Res. aprovada �/� Diamantopoulou
31/05/01

Seguimento a dar:
- apresentar um inventário sintético dos principais obstáculos à mobilidade
transfronteiriça e transnacional;
- alargar o acesso à EURES tanto para os pedidos como para as ofertas de emprego,
de forma a poder proceder à sua reavaliação no termo dos períodos 2000-2001 e
2002-2003;
- organizar uma audição com os Euroconselheiros para se poder ter uma ideia mais
exacta das falhas existentes na organização do sistema EURES;
- estudar os problemas linguísticos que podem impedir a busca de trabalho;
- aumentar as dotações inscritas no orçamento a favor da EURES, designadamente
na perspectiva do alargamento da União Europeia;
- solicitar ao grupo de trabalho de alto nível (task-force) que apresente, até Dezembro
de 2001, as suas sugestões e propostas para o aperfeiçoamento da rede EURES;
- associar o Parlamento à revisão da base jurídica da EURES, que deverá ser
realizada segundo o processo de COD;



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS98

Boletim 02.07.2001 - PT - PE 304.997

POST-SESSION.IMPACT



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 99

Boletim 02.07.2001 - PT - PE 304.997

Seguimento dado pela Comissão
I. Textos legislativos
Nos termos do acordo concluído em 17 de Novembro de 1994 entre o Parlamento Europeu e a Comissão sobre o processo de comunicação utilizado por esta última para comunicar o seguimento dado aos textos aprovados em sessão, o
quadro abaixo resume os textos aprovados durante os períodos de sessões de Março de 2001.
A grelha de análise das alterações legislativas baseia-se no Acordo Interinstitucional sobre a "qualidade de redacção dos textos legislativos" de 22/12/98 e sobre o eventual alcance transversal que podem ter;
A taxa de aceitação para cada área visada pelas alterações aprovadas, bem como a taxa global de aceitação do texto modificado, varia de 0% a 100%.
Uma taxa de 100% indica a aceitação total pela Comissão das alterações aprovadas pelo Parlamento.

Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
dossier

Com. PARL
Relator

Doc. sessão
Processo
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Observações

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

1998/0277
JURI

A5-0055/2001
COD ***II

não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

não foi objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

100,00% 100,00% A 2ª leitura pelo Conselho estava programada para Maio de
2001; o processo de conciliação parece pouco provável; a
adopção final do Acto poderá ocorrer durante o mês de
Junho de 2001;

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

1999/0067
ENVI

A5-0067/2001
COD ***II

não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

75,00% não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

28,57% 38,89% Os serviços da Comissão preparam actualmente o seu
parecer. É pouco provável que o Conselho aprove toda as
alterações do Parlamento Europeu. Será, por conseguinte,
necessária a conciliação.

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

1998/0225
ENVI

A5-0068/2001
COD ***II

não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

não foi objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

69,44% 69,44% Os serviços da Comissão preparam actualmente o seu
parecer. É pouco provável que o Conselho aprove toda as
alterações do Parlamento Europeu. Será, por conseguinte,
necessária a conciliação.
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Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
dossier

Com. PARL
Relator

Doc. sessão
Processo
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Observações

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

2000/0019
ECON

A5-0071/2001
COD ***I

não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

não foi objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

100,00% 100,00% A Comissão vai modificar a sua proposta para integrar as
duas alterações. O dossier poderá eventualmente ser
encerrado em primeira leitura na medida em que não haja
diferenças entre os textos aprovados no seio do Parlamento
Europeu e do Conselho.

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

2000/0169
ENVI

A5-0074/2001
COD ***I

não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

não foi objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

33,33% 33,33% Prevê-se que o Conselho "Ambiente" de 7 e 8 de Junho de
2001 resulte num acordo político sobre uma posição comum.
Esta posição comum deverá ser concluída durante o
segundo semestre de 2001.

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

2000/0824
LIBE

A5-0070/2001
CNS *

***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** A Comissão não comunicou o seguimento dado;

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

2000/0127
LIBE

A5-0077/2001
CNS *

não foi
objecto
de alt.

75,00% 50,00% não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

50,00% 27,78% 31,45% Tendo em conta o historial deste dossier (primeira proposta
de acção comum do Título VI em 1997, a proposta
modificada em 1998, a proposta de directiva do Título IV em
Março de 2000) e as perspectivas de acordo político no
Conselho de Maio de 2001 não se prevê a apresentação de
uma proposta modificada.

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

2000/0823
JURI

A5-0073/2001
CNS *

***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** A Comissão não comunicou qual o seguimento dado;

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

2000/0250
AGRI

A5-0081/2001
CNS *

não foi
objecto
de alt.

não foi
objecto
de alt.

0,00% 0,00% não foi
objecto
de alt.

0,00% 0,00% 0,00% A Comissão não tem intenção de modificar a proposta; esta
proposta foi apreciada no Conselho "Agricultura" em 19 e 20
de Março de 2001. O Conselho solicitou à CEA que
elaborasse uma decisão que o Conselho "Agricultura" possa
aprovar na sua próxima reunião.
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II. Outros textos

Título do texto Ref. do
dossier

Gr. Pol.
 ou

comis. parl.

Doc. sessão Processo Destinatários Documento de
referência da

Comissão
anunciando o
seguimento

Observações

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

1998/2083 RETT A5-0040/2001 COS COM, CSL, Governos dos
E-M

SP(2001)1329 a COM entende dar um seguimento "post
votum"

Plano de Acção para melhorar a eficiência
energética na Comunidade Europeia

2000/2265 ITRE A5-0054/2001 COS COM, CSL, Parls E-M SP(2001)1329 a COM entende dar um seguimento "post
votum"

trabalhos da Assembleia Parlamentar Paritária
ACP-UE em 2000

2000/2106 DEVE A5-0057/2001 INI Conselho ACP-UE, Ass.
Parl Par ACP-UE, Parls
E-M, Parls países ACP,
COM

SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"

assistência e observação eleitorais da UE 2000/2137 AFET A5-0060/2001 COS CSL, COM SP(2001)1329 a COM entende dar um seguimento "post
votum"

organização e gestão da Internet � Questões de
política internacional e europeia � 1998-2000

2000/2140 ITRE A5-0063/2001 COS CSL, COM, Governos,
Parls E-M

SP(2001)1329 a COM entende dar um seguimento "post
votum"

recomendações do Parlamento Europeu à
Comissão sobre as negociações conduzidas no
âmbito da OMC sobre a agenda incorporada

2001/2028 ITRE A5-0076/2001 INI COM, CSL SP(2001)1329 a COM entende dar um seguimento "post
votum"

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

2001/2036 CONT A5-0078/2001 COS CSL, COM, dir OLAF, CJ,
CdC

SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"

o futuro do sector da biotecnologia 2000/2100 ITRE A5-0080/2001 INI CSL, COM, Governos
E-M, países candidatos,
OMC

SP(2001)1329 a COM entende dar um seguimento "post
votum"

recomendação da Comissão sobre as grandes
orientações das políticas económicas

2001/2008 ECON A5-0082/2001 INI CSL, COM, Governos,
Parls E-M

SP(2001)1329 a COM entende dar um seguimento "post
votum"

estratégia comum da União Europeia em relação à
Ucrânia

2000/2116 AFET A5-0083/2001 COS CSL, COM, Governos,
Parls E-M, Parl, Governo
ucraniano

SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"

reforço das capacidades da União na prevenção
dos conflitos e aspectos civis da gestão das  crises

�/� AFET B5-0012/2001
B5-0013/2001
B5-0172/01

/CORR

�/� COM, CSL, E-M SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"
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Título do texto Ref. do
dossier

Gr. Pol.
 ou

comis. parl.

Doc. sessão Processo Destinatários Documento de
referência da

Comissão
anunciando o
seguimento

Observações

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

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

�/� CSL, COM, Chefes de
Estado ou de Governo,
Fórum dos Comités
Europeus dos Valores
Mobiliários

SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"

estratégia de informação e comunicação da UE �/� CULT B5-0174/2001 �/� CSL, COM, Governos
E-M

SP(2001)1329 a COM entende dar um seguimento "post
votum"

Preparativos do Conselho Europeu de 23/24 de
Março de 2001 em Estocolmo

�/� Grupos
políticos

B5-0175/2001 �/� CSL europeu, CSL, COM,
Governos e Parls E-M e
dos países candidatos

SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"

Catástrofe: inundações em Moçambique �/� Grupos
políticos

B5-0176/2001 �/� CSL, COM, Parls E-M,
Governo e Assembleia
Nacional Popular de
Moçambique, OUA,
Secretariado-Geral da
ONU

SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"

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

�/� Grupos
políticos

B5-0182/2001 �/� CSL, COM, OMC,
Assembleia UE-ACP,
OUA

SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"

situação no Zimbabwe �/� Grupos
políticos

B5-0183/2001 �/� COM, CSL, Governos
E-M, Governo e Parl. do
Zimbabwe, Ass. Parl. Par
ACP/UE,
Secretariado-Geral OUA e
Commonwealth

SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"

Afeganistão �/� Grupos
políticos

B5-0184/2001 �/� CSL, COM, autoridades
taliban, ANPED,
Governos do Paquistão,
Arábia Saudita, Emiratos
Árabes Unidos, Índia,
China, Rússia, Irão,
Usbequistão, Tajiquistão,
Unesco, Grupo Árabe
junto da Unesco, Org.
Islâmica para a Educação
e Conselho de Segurança
da ONU

SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"
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Título do texto Ref. do
dossier

Gr. Pol.
 ou

comis. parl.

Doc. sessão Processo Destinatários Documento de
referência da

Comissão
anunciando o
seguimento

Observações

crianças raptadas por um dos pais �/� Grupos
políticos

B5-0185/2001 �/� Presidência da UE, CSL,
COM, Governo do
Quénia, Pres. do Quénia
(M. Moi), Secretariado-
Geral da ONU

SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"

rapto de cidadãos portugueses em Cabinda �/� Grupos
políticos

B5-0186/2001 �/� CSL, COM, Governos e
Parls E-M, Gov. e Ass.
Nac. R.P. Angola, ONU,
Dir. Frente Lib. do
Enclave de Cabinda,
FLEC, FLEC-Renovada

SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"

a situação em Kalimantan �/� Grupos
políticos

B5-0187/2001 �/� CSL, COM, Governo
Indonésio

SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"

a situação no Turcomenistão �/� Grupos
políticos

B5-0188/2001 �/� CSL, COM, Govs. E-M,
Govs. OSCE, Governo do
Turcomenistão

SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"

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

�/� Grupos
políticos

B5-0189/2001 �/� CSL, COM, SG-ONU SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"

a catástrofe humanitária na Mongólia �/� Grupos
políticos

B5-0191/2001 �/� CSL, COM, FAO, Pres. e
Gov. e Parl. da Mongólia

SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"

a situação observada na fronteira entre o Kosovo e
a ex-República Jugoslava da Macedónia

�/� Grupos
políticos

B5-0230/2001 �/� COM, CSL,
Alto-Representante
PESC, Gov. da ARJM,
OTAN, MINUK, Gov.
Bósnia e Herzegovina,
Govs. da RFJ e
Montenegro

SP(2001)1329 a COM entende não dar um seguimento
"post votum"
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Actos legislativos definitivos

Taxa de aceitação das alterações do PETítulo Ref. do dossier;
com/PARL;
processo
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Observações

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

1985/0046
ECON

COD ***II

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

100,00% 100,00% O Acto foi adoptado no seio do
Conselho por MQ, tendo um
Estado-Membro votado contra; e nele
foram incluídas 3 declarações do
Conselho e da Comissão;
as alterações do Parlamento que
modificam a posição comum do
Conselho foram aceites na sua
integralidade graças a determinadas
modificações na redacção;

Tempo global atribuído para a
adopção do Acto: 15 anos e 4 meses

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

2000/0034
DEVE

COD ***II

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

100,00% não foi
objecto de

alt.

100,00% O Acto foi adoptado no seio do
Conselho por MQ; as alterações do
Parlamento aprovadas em 1ª Leitura
foram integradas na posição comum do
Conselho graças a determinadas
modificações na redacção;

Tempo global atribuído para a
adopção do Acto: 14 meses
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Taxa de aceitação das alterações do PETítulo Ref. do dossier;
com/PARL;
processo

B
as

e 
ju

ríd
ic

a

D
ire

ito
s

fu
nd

am
en

ta
is

di
sp

os
iç

õe
s

tr
an

si
tó

ria
s,

 fi
na

is
,

de
rr

og
aç

õe
s,

pr
or

ro
ga

çõ
es

,
ex

ce
pç

õe
s

as
pe

ct
os

fin
an

ce
iro

s

co
m

pe
tê

nc
ia

s 
de

ex
ec

uç
ão

in
fo

rm
aç

ão
 d

o 
PE

O
ut

ra
s 

m
ed

id
as

 e
di

sp
os

iç
õe

s

G
ra

u 
gl

ob
al

 d
e

ac
ei

ta
çã

o

Observações

directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa ao nível mínimo de
formação dos marítimos (versão
codificada)

2000/0131
JURI

COD ***I

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

sem
objecto

A Acta foi adoptado no seio do
Conselho por MQ;

Tempo global atribuído  para a
adopção do Acto: 10 meses

regulamento do Parlamento Europeu
e do Conselho relativo à repartição
entre os Estados-membros das
autorizações recebidas no âmbito dos
Acordos concluídos entre a
Comunidade Europeia e a República
da Bulgária e entre a Comunidade
Europeia e a República da Hungria
que estabelecem determinadas
condições para o transporte
rodoviário de mercadorias e a
promoção do transporte combinado

1999/0264
RETT

COD ***I

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

100,00% 100,00% O Acto foi adoptado no seio do
Conselho à MQ; a alteração do
Parlamento aprovada em 1ª leitura foi
aceite pelo Conselho;

Tempo global atribuído à adopção
do Acto: 1 ano e 3 meses;

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

2000/0030
LIBE

CNS *

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

6,00% 6,00% O Acto foi adoptado no seio do
Conselho por unanimidade, com a
abstenção de um Estado-Membro, nele
tendo sido incluída uma declaração
(27/01) da delegação belga;
uma alteração do Parlamento foi aceite
neste contexto;

Tempo global atribuído para a
adopção do Acto: 2 meses
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Taxa de aceitação das alterações do PETítulo Ref. do dossier;
com/PARL;
processo
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Observações

Directiva do Conselho relativa à
aproximação das legislações dos
Estados-membros respeitantes à
manutenção dos direitos dos
trabalhadores em caso de
transferência de empresas ou de
estabelecimentos ou de partes de
empresas ou de estabelecimentos
(versão codificada)

2000/0108
JURI

CNS *

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

sem
objecto

O Acto foi adoptado no seio do
Conselho por unanimidade;

Tempo global atribuído para a
adopção do Acto: 8 meses

regulamento do Conselho que
prorroga por um período máximo de
um ano o financiamento de certos
planos de melhoramento da
qualidade e da comercialização
aprovados no âmbito do título II-A do
Regulamento (CEE) n° 1035/72

2000/0252
AGRI
CNS *

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de
alt.

não foi
objecto de
alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

não foi
objecto de

alt.

0,00% 0,00% O Acto foi adoptado no seio do
Conselho por MQ, tendo sido incluída
uma declaração (28/01) da delegação
espanhola;

Tempo global atribuído para a
adopção do Acto: 5 meses
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PERIODO DE SESSÕES DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2001

Estrasburgo

Resumo das 
Resoluções e decisões aprovadas,

Temas debatidos em sessão e seguimento dado
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prescriptions minimales de sécurité
aménagement du temps de travail
ozone dans l'air ambiant
protection des forêts contre les incendies
protection des forêts contre la pollution atmosphérique
arbres fruitiers: détermination du potentiel de production
statistiques structurelles des entreprises
TELECOM: service universel et droits des utilisateurs
Agence européenne pour la sécurité maritime
système de suivi, de contrôle et d'information

du trafic maritime
Autorité alimentaire européenne

conditions et règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux
Fonds d'indemnisation pour les dommages

dus à la pollution par les hydrocarbures
compte rendus d'évenements

dans l'aviation civile

codécison

lutte contre la peste porcine
modif. directive 91/630

 "normes minimales pour la protect. des porcs"
modification de la directive 77/388/CEE
coordination des interventions

de protection civile
lutte contre la traite des êtres humains
modif. du règl.1259/99 "régime de soutien direct"
modif. du règl.2792/99 "actions struct.-pêche"
Comores: protocole pêche

DOM, Açores, Madère, îles Canaries
mesures spécifiques pour certains produits agricoles
modif. du règl.1254/99 "OCM viande bovine"
modif. du règl.1696/71 "OCM houblon"

modif. du règl. 549/69
règl. "cessation définitive de fonctions "
Kosovo: aide financière exceptionnelle
décision-cadre: lutte contre l'exploitation sexuelle

des enfants et la pédopornographie
modif. directive2000/29/CE "organismes nuisibles"

consultation

modification du règlement 1260/99
fonds structurels

avis conforme

Travaux législatifs

Conseil  européen de Göteborg
SPG 2002-2004
bien-être des animaux

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

exploitation des biens culturels
approvisionnement pétrolier de l'Union
implants en silicone
technologies de l'information
et des communications-TIC

développement du service extérieur
processus ASEM

Rapports requérant l'avis du PE

groupe spécial de l'OMC/section 211

Questions orales

convention sur l'interdiction
des armes biologiques et à toxines
République centrafricaine
Egypte
Angola
Tchad
Guatemala
Afghanistan
Népal
Malaisie

Débat d'actualité

Contrôle  politique

Session JUIN 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Situation en République
Centrafricaine

Guatemala: droits de l'Homme

Tchad: fraude électorale Malaisie: droits de l'Homme

Egypte:droits de l'Homme

Afghanistan: droits de l'Homme

Angola: état de la situation

Népal: état de la situation

Conseil européen de Göteborg
Kosovo : aide financière

DOM, Açores, Madère, Canaries : produits agricoles
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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  -  P r o c é d u r e  d e  c o d é c i s i o n

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0

A 5 - 0 1 9 6 / 2 0 0 1  H u g h e s
19 9 8 / 0 3 1 9  E M P L

A 5 - 0 18 7 / 2 0 0 1  D a v i e s
1 9 9 9 / 0 0 6 8  E N V I

A 5 - 0 2 0 2 / 2 0 0 1  H a r b o u r
2 0 0 0 / 0 1 8 3  J U R I

A 5 - 0 1 8 1 / 2 0 0 1  L u l l i n g
2 0 0 1 / 0 0 2 3  J U R I

A 5 - 0 1 8 5 / 2 0 0 1  P a u l s e n
2 0 0 0 / 0 2 3 0  E N V I

A 5 - 0 1 9 8 / 2 0 0 1  W h i t e h e a d
2 0 0 0 / 0 2 8 6  E N V I

A 5 - 0 2 0 0 / 2 0 0 1  P a u l s e n
2 0 0 0 / 0 2 5 9  E N V I

A 5 - 0 1 8 2 / 2 0 0 1  R e d o n d o  J i m é n e z
2 0 0 0 / 0 2 9 1  A G R I

A 5 - 0 2 0 1/ 2 0 0 1  E s c l o p é
2 0 0 0 / 0 3 2 6  R E T T

A 5 - 0 2 0 3 / 2 0 0 1  C o l l i n s
2 0 0 0 / 0 3 4 3  R E T T

A 5 - 0 2 0 5 / 2 0 0 1  M a s t o r a k i s
2 0 0 0 / 0 3 2 7  R E T T

A 5 - 0 2 0 8 / 2 0 0 1  S t e r c k x
2 0 0 0 / 0 3 2 5  R E T T

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

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

2 0 0 1 / 0 0 4 5  A F E T
A 5 - 0 2 0 9 / 2 0 0 1  B r o k

2 0 0 1 / 0 0 2 4  L I B E
A 5 - 0 1 8 3 / 2 0 0 1  K l a m t

2 0 0 1 / 0 0 2 5  L I B E
A 5 - 0 2 0 6 / 2 0 1 1  K a r a m a n o u

2 0 0 0 / 0 2 8 9  E C O N
A 5 - 0 1 4 9 / 2 0 0 1  T o r r e s  M a r q u e s

2 0 0 1 / 0 0 2 7  J U R I
A 5 - 0 1 9 4 / 2 0 0 1  M i l l e r

2 0 0 0 / 0 2 4 8  E N V I
A 5 - 0 1 8 0 / 2 0 0 1  G o n z a l e z  A l v a r e z

2 0 0 0 / 0 2 1 4  A G R I
A 5 - 0 1 4 3 / 2 0 0 1  R e d o n d o  J i m e n e z

2 0 0 0 / 0 3 3 5  A G R I
A 5 - 0 1 8 4 / 2 0 0 1  G r a e f f e  z u  B a r i n g d o r f

2 0 0 0 / 0 3 0 7  A G R I
A 5 - 0 1 9 5 / 2 0 0 1  M a r t i n e z  

2 0 0 0 / 0 3 0 8  A G R I
A 5 - 0 1 9 5 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 0 9  A G R I
A 5 - 0 1 9 5 / 2 0 0 1  M a r t i n e z  

2 0 0 0 / 0 3 1 3  A G R I
A 5 - 0 1 9 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 1 4  A G R I
A 5 - 0 1 9 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 1 6  A G R I
A 5 - 0 1 9 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 1 7  A G R I
A 5 - 0 1 9 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 3 0  A G R I
A 5 - 0 2 0 4 / 2 0 0 1  M a y e r

2 0 0 1 / 0 0 2 1  A G R I
A 5 - 0 2 1 0 / 2 0 0 1  B u s k

2 0 0 0 / 0 3 1 0  P E C H
A 5 - 0 1 8 9 / 2 0 0 1  P o i g n a n t

2 0 0 1 / 0 0 3 5  P E C H
A 5 - 0 1 9 0 / 2 0 0 1  F r a g a  E s t é v e z

2 0 0 1 / 0 0 8 8  P E C H
A 5 - 0 1 9 2 / 2 0 0 1  P e r e z  R o y o

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 l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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POST-SESSION.LEG
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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
organização do tempo de trabalho das pessoas que exercem
a título profissional actividades móveis de transporte rodoviário

EMPL 1998/0319
A5-0196/2001

Hughes

COD ***II pos. comum alterada 14-Jun-01 �/� de Palacio
13/06/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 89/655/CEE do Conselho relativa às prescrições
mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos
trabalhadores de equipamentos de trabalho (2ª Directiva
especial na acepção do nº 1 do artigo 16º da Directiva
89/391/CEE)

EMPL 1998/0327
A5-0156/2001

Skinner

COD ***II pos. comum aprovada 14-Jun-01 �/� de Palacio
13/06/01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (CEE) nº 3528/86 do Conselho relativo à
protecção das florestas na Comunidade contra a poluição
atmosférica

ENVI 1999/0159
A5-0179/2001

Redondo Jimenez

COD ***II pos. comum aprovada 13-Jun-01 �/� Fischler
12/06/01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (CEE) n° 2158/92 do Conselho relativo à
protecção das florestas na Comunidade contra os incêndios

ENVI 1999/0160
A5-0179/2001

Redondo Jimenez

COD ***II pos. comum aprovada 13-Jun-01 �/� Fischler
12/06/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao
ozono no ar ambiente

ENVI 1999/0068
A5-0187/2001

Davies

COD ***II pos. comum aprovada 13-Jun-01 �/� Wallström
12/06/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao
serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de
redes e serviços de comunicações electrónicas

JURI 2000/0183
A5-0202/2001

Harbour

COD ***I prop. legislativa alterada 13-Jun-01 �/� Liikanen
12/06/01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (CE, Euratom) nº 58/97 do Conselho
relativo às estatísticas estruturais das empresas

JURI 2001/0023
A5-0181/2001

Lulling

COD ***I prop. legislativa alterada 13-Jun-01 �/� Solbes Mira
12/06/01
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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 Parlamento Europeu e do Conselho que
determina os princípios e normas gerais da legislação
alimentar, cria a Autoridade Alimentar Europeia e estabelece
procedimentos em matéria de segurança dos alimentos

ENVI 2000/0286
A5-0198/2001

Whitehead

COD ***I prop. legislativa alterada 12-Jun-01 �/� Byrne
12/06/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as
Directivas 90/425/CEE e 92/118/CEE do Conselho no que
respeita às regras sanitárias relativas aos subprodutos
animais

ENVI 2000/0230
A5-0185/2001

Paulsen

COD ***I prop. legislativa alterada 12-Jun-01 �/� Byrne
12/06/01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece as regras sanitárias relativas aos subprodutos
animais não destinados ao consumo humano

ENVI 2000/0259
A5-0200/2001

Paulsen

COD ***I prop. legislativa alterada 12-Jun-01 �/� Byrne
12/06/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos
inquéritos estatísticos destinados a determinar o potencial de
produção das plantações de certas espécies de árvores de
fruto

AGRI 2000/0291
A5-0182/2001

Redondo Jimenez

COD ***I prop. legislativa alterada 13-Jun-01 Sem debate sem debate

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
constituição de um fundo de compensação de danos
causados pela poluição por hidrocarbonetos em águas
europeias e medidas complementares

RETT 2000/0326
A5-0201/2001

Esclopé

COD ***I prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� de Palacio
13/06/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
comunicação de ocorrências na aviação civil

RETT 2000/0343
A5-0203/2001

Collins

COD ***I prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� de Palacio
13/06/01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
institui a Agência Europeia da Segurança Marítima

RETT 2000/0327
A5-0205/2001

Mastorakis

COD ***I prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� de Palacio
13/06/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
instituição de um sistema comunitário de acompanhamento,
controlo e informação para o tráfego marítimo

RETT 2000/0325
A5-0208/2001

Sterckx

COD ***I prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� de Palacio
13/06/01

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº
1260/1999 que estabelece disposições gerais sobre os
Fundos Estruturais

RETT 2000/0306
A5-0164/2001

Markov

AVC *** prop. legislativa aprovada 14-Jun-01 Sem debate Sem debate

Decisão do Conselho relativa à concessão de uma nova
assistência financeira excepcional ao Kosovo

AFET 2001/0045
A5-0209/2001

Brok

CNS * prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� Solbes Mira
13/06/01

Decisão-quadro do Conselho relativa à luta contra o tráfico de
seres humanos

LIBE 2001/0024
A5-0183/2001

Klamt

CNS * prop. legislativa alterada 12-Jun-01 �/... Vitorino
11/06/01

Decisão-quadro do Conselho relativa à luta contra a
exploração sexual de crianças e a pornografia infantil

LIBE 2001/0025
A5-0206/2001
Karamanou

CNS * prop. legislativa alterada 12-Jun-01 �/� Vitorino
11/06/01
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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 Conselho que altera a Directiva 77/388/CEE
tendo em vista simplificar, modernizar e harmonizar as
condições aplicáveis à facturação em matéria de imposto
sobre o valor acrescentado

ECON 2000/0289
A5-0149/2001

Torres Marques

CNS * prop. legislativa alterada 13-Jun-01 �/... Bolkestein
12/06/01

Regulamento do Conselho que institui, por ocasião da reforma
da Comissão, medidas especiais respeitantes à cessação
definitiva de funções de funcionários da Comissão das
Comunidades Europeias

JURI 2001/0027
A5-0194/2001

Miller

CNS * prop. legislativa alterada 13-Jun-01 �/� Kinnock
12/06/01

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento
(Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 que fixa as categorias dos
funcionários e agentes das Comunidades Europeias aos quais
se aplica o disposto no artigo 12º, no segundo parágrafo do
artigo 13º e no artigo 14º do Protocolo relativo aos Privilégios
e Imunidades das Comunidades

JURI 2001/0028
A5-0194/2001

Miller

CNS * prop. legislativa aprovada 13-Jun-01 �/� Kinnock
12/06/01

Decisão do Conselho que estabelece um mecanismo
comunitário para a coordenação da intervenção da protecção
civil em casos de emergência

ENVI 2000/0248
A5-0180/2001

Gonzalez Alvarez

CNS * prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

Directiva do Conselho relativa a medidas comunitárias de luta
contra a peste suína clássica

AGRI 2000/0214
A5-0143/2001

Redondo Jimenez

CNS * prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� Byrne
14/06/01

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº
1259/1999 que estabelece regras comuns para os regimes de
apoio directo no âmbito da política agrícola comum

AGRI 2000/0335
A5-0184/2001

Graeffe zu
Baringdorf

CNS * prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

Regulamento do Conselho que altera, no que diz respeito às
medidas de carácter estrutural, o regulamento (CEE) n°
3763/91 que estabelece medidas específicas relativas a
determinados produtos agrícolas a favor dos departamentos
franceses ultramarinos

AGRI 2000/0307
A5-0195/2001

Martinez

CNS * prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

Regulamento do Conselho que altera, no que diz respeito às
medidas de carácter estrutural, o regulamento (CEE) n°
1600/92 que estabelece medidas específicas relativas a
determinados produtos agrícolas a favor dos arquipélagos dos
Açores e da Madeira

AGRI 2000/0308
A5-0195/2001

Martinez

CNS * prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

Regulamento do Conselho que altera, no que diz respeito às
medidas de carácter estrutural, o regulamento (CEE) n°
1601/92 que estabelece medidas específicas relativas a
determinados produtos agrícolas a favor das ilhas Canárias

AGRI 2000/0309
A5-0195/2001

Martinez

CNS * prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01
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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 estabelece
Medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos departamentos franceses ultramarinos

AGRI 2000/0313
A5-0197/2001

Martinez

CNS * prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

Regulamento do Conselho que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos Açores e da Madeira

AGRI 2000/0314
A5-0197/2001

Martinez

CNS * prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� Fischler
14/6/01

Regulamento do Conselho que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor das ilhas Canárias

AGRI 2000/0316
A5-0197/2001

Martinez

CNS * prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

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

AGRI 2000/0317
A5-0197/2001

Martinez

CNS * prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) nº
1696/71 que estabelece a organização comum de mercado no
sector do lúpulo

AGRI 2000/0330
A5-0204/2001

Mayer

CNS * prop. legislativa alterada 13-Jun-01 Sem debate Sem debate

Directiva do Conselho que altera a Directiva 91/630/CEE do
Conselho relativa às normas mínimas de protecção de suínos

AGRI 2001/0021
A5-0210/2001

Busk

CNS * prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� Byrne
13/06/01

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

AGRI 2001/0090
C5-0162/2001
Sem relatório

CNS * prop. legislativa aprovada 13-Jun-01 Sem relatório sem relatório

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº
2792/1999 do Conselho que define os critérios e condições
das acções estruturais no sector das pescas

PECH 2000/0310
A5-0189/2001

Poignant

CNS * prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

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

PECH 2001/0035
A5-0190/2001
Fraga Estévez

CNS * prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01

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

PECH 2001/0088
A5-0192/2001
Perez Royo

CNS * prop. legislativa alterada 14-Jun-01 �/� Fischler
14/06/01
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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, [X]: 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.

Número absoluto de alt.
aprovadas

Alterações aprovadas, repartidas segundo a estrutura do actoTítulo Ref. do
dossier
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Em
 C

om
PA

R
L

Pr
ov

en
ie

nt
es

do
s 

 g
ru

po
s

po
lít

ic
os

Em
 s

es
sã

o

Tí
tu

lo

Pr
eâ

m
bu

lo

O
bj

ec
to

 e
ca

m
po

 d
e

ap
lic

aç
ão

D
ef

in
iç

ão

D
ire

ito
s 

e
ob

rig
aç

õe
s

C
om

pe
tê

nc
ia

s
de

 e
xe

cu
çã

o

D
is

po
si

çõ
es

pr
oc

es
su

ai
s

M
ed

id
as

 d
e

ap
lic

aç
ão

D
is

po
si

çõ
es

tr
an

si
tó

ria
s

A
ne

xo
s

Su
pr

es
sã

o 
de

te
xt

o

A
sp

ec
to

s 
pa

rt
ic

ul
ar

es
da

s 
al

te
ra

çõ
es

ap
ro

va
da

s

Directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho relativa à
organização do tempo de
trabalho das pessoas que
exercem a título profissional
actividades móveis de transporte
rodoviário

1998/0319
EMPL

A5-0196/2001
Hughes

COD ***II

22 0 20 1 2 8 3 0 4 0 0 0 0 2 "e.a"

Directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho relativa ao ozono
no ar ambiente

1999/0068
ENVI

A5-0187/2001
Davies

COD ***II

25 8 17 0 2 12 0 0 1 0 0 0 2 0 Α
Ω

Directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho relativa ao serviço
universal e aos direitos dos
utilizadores em matéria de redes
e serviços de comunicações
electrónicas

2000/0183
JURI

A5-0202/2001
Harbour
COD ***I

62 6 66 0 5 18 2 0 9 0 23 0 8 1 Α
Ω

i-PE
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Número absoluto de alt.
aprovadas

Alterações aprovadas, repartidas segundo a estrutura do actoTítulo Ref. do
dossier

ComPARL
Relator

Doc.  sessão
Processo
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Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (CE,
Euratom) nº 58/97 do Conselho
relativo às estatísticas estruturais
das empresas

2001/0023
JURI

A5-0181/2001
Lulling

COD ***I

10 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 "e.a"

Directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho que altera as
Directivas 90/425/CEE e
92/118/CEE do Conselho no que
respeita às regras sanitárias
relativas aos subprodutos
animais

2000/0230
ENVI

A5-0185/2001
Paulsen
COD ***I

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ

Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que
determina os princípios e normas
gerais da legislação alimentar,
cria a Autoridade Alimentar
Europeia e estabelece
procedimentos em matéria de
segurança dos alimentos

2000/0286
ENVI

A5-0198/2001
Whitehead
COD ***I

189 6 184 1 23 73 17 0 14 36 7 0 0 13 ΑΩ
€

<=>
i-PE
[X]

Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que
estabelece as regras sanitárias
relativas aos subprodutos
animais não destinados ao
consumo humano

2000/0259
ENVI

A5-0200/2001
Paulsen
COD ***I

99 2 89 0 13 38 0 0 3 1 1 0 30 3 ΑΩ
<=>
[X]
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Número absoluto de alt.
aprovadas

Alterações aprovadas, repartidas segundo a estrutura do actoTítulo Ref. do
dossier

ComPARL
Relator

Doc.  sessão
Processo
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Directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho relativa aos
inquéritos estatísticos destinados
a determinar o potencial de
produção das plantações de
certas espécies de árvores de
fruto

2000/0291
AGRI

A5-0182/2001
Redondo
Jiménez
COD ***I

2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 "e.a"

Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo à
constituição de um fundo de
compensação de danos
causados pela poluição por
hidrocarbonetos em águas
europeias e medidas
complementares

2000/0326
RETT

A5-0201/2001
Esclopé
COD ***I

33 2 34 1 10 11 4 0 2 2 3 0 0 1 ΑΩ
<=>
i-PE

Directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho relativa à
comunicação de ocorrências na
aviação civil

2000/0343
RETT

A5-0203/2001
Collins

COD ***I

11 1 10 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 1 ΑΩ

Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que
institui a Agência Europeia da
Segurança Marítima

2000/0327
RETT

A5-0205/2001
Mastorakis
COD ***I

17 3 19 0 1 5 0 0 3 10 0 0 0 0 ΑΩ
€

i-PE
[X]

Directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho relativa à
instituição de um sistema
comunitário de
acompanhamento, controlo e
informação para o tráfego
marítimo

2000/0325
RETT

A5-0208/2001
Sterckx

COD ***I

28 0 28 0 7 14 0 0 3 1 1 0 0 2 ΑΩ
i-PE
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Número absoluto de alt.
aprovadas

Alterações aprovadas, repartidas segundo a estrutura do actoTítulo Ref. do
dossier

ComPARL
Relator

Doc.  sessão
Processo
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Decisão do Conselho relativa à
concessão de uma nova
assistência financeira
excepcional ao Kosovo

2001/0045
AFET

A5-0209/2001
Brok

CNS *

15 0 15 1 7 1 0 0 2 0 4 0 0 0 L
ΑΩ
€

<=>
Decisão-quadro do Conselho
relativa à luta contra o tráfico de
seres humanos

2001/0024
LIBE

A5-0183/2001
Klamt
CNS *

43 4 38 1 7 14 1 0 5 0 9 0 0 1 ►
i-PE

Decisão-quadro do Conselho
relativa à luta contra a
exploração sexual de crianças e
a pornografia infantil

2001/0025
LIBE

A5-0206/2011
Karamanou

CNS *

36 6 34 0 2 17 1 0 6 0 6 0 0 2 ΑΩ

Directiva do Conselho que altera
a Directiva 77/388/CEE tendo em
vista simplificar, modernizar e
harmonizar as condições
aplicáveis à facturação em
matéria de imposto sobre o valor
acrescentado

2000/0289
ECON

A5-0149/2001
Torres

Marques
CNS *

25 1 24 0 1 15 1 0 0 0 3 0 0 4 ΑΩ

Regulamento do Conselho que
institui, por ocasião da reforma
da Comissão, medidas especiais
respeitantes à cessação
definitiva de funções de
funcionários da Comissão das
Comunidades Europeias

2001/0027
JURI

A5-0194/2001
Miller
CNS *

20 0 20 1 10 8 0 0 1 0 0 0 0 0 ΑΩ
€

i-PE
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Número absoluto de alt.
aprovadas

Alterações aprovadas, repartidas segundo a estrutura do actoTítulo Ref. do
dossier

ComPARL
Relator

Doc.  sessão
Processo
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Decisão do Conselho que
estabelece um mecanismo
comunitário para a coordenação
da intervenção da protecção civil
em casos de emergência

2000/0248
ENVI

A5-0180/2001
Gonzalez
Alvarez
CNS *

41 4 42 0 11 13 0 0 10 0 0 0 4 4 <=>

Directiva do Conselho relativa a
medidas comunitárias de luta
contra a peste suína clássica

2000/0214
AGRI

A5-0143/2001
Redondo
Jimenez
CNS *

32 2 33 0 5 17 2 0 6 0 1 0 2 0 ΑΩ
€

<=>
i-PE

Regulamento do Conselho que
altera o Regulamento (CE) nº
1259/1999 que estabelece
regras comuns para os regimes
de apoio directo no âmbito da
política agrícola comum

2000/0335
AGRI

A5-0184/2001
Graeffe zu
Baringdorf

CNS *

4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 €

Regulamento do Conselho que
altera, no que diz respeito às
medidas de carácter estrutural, o
Regulamento (CEE) n° 3763/91
que estabelece medidas
específicas relativas a
determinados produtos agrícolas
a favor dos departamentos
franceses ultramarinos

2000/0307
AGRI

A5-0195/2001
Martinez
CNS *

11 0 10 0 5 2 0 0 0 0 1 1 0 1 ΑΩ
€
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Número absoluto de alt.
aprovadas

Alterações aprovadas, repartidas segundo a estrutura do actoTítulo Ref. do
dossier
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Relator
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Processo
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Regulamento do Conselho que
altera, no que diz respeito às
medidas de carácter estrutural, o
regulamento (CEE) n° 1600/92
que estabelece medidas
específicas relativas a
determinados produtos agrícolas
a favor dos arquipélagos dos
Açores e da Madeira

2000/0308
AGRI

A5-0195/200
Martinez
CNS *

12 0 10 0 4 3 0 0 0 0 2 1 0 0 L
ΑΩ
€

i-PE

Regulamento do Conselho que
altera, no que diz respeito às
medidas de carácter estrutural, o
regulamento (CEE) n° 1601/92
que estabelece medidas
específicas relativas a
determinados produtos agrícolas
a favor das ilhas Canárias

2000/0309
AGRI

A5-0195/2001
Martinez
CNS *

12 0 10 0 5 2 0 0 0 0 2 1 0 0 L
ΑΩ
€

i-PE

Regulamento do Conselho que
estabelece medidas específicas
relativas a determinados
produtos agrícolas a favor dos
departamentos franceses
ultramarinos

2000/0313
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

41 0 41 0 9 9 0 0 4 0 12 0 3 4 ΑΩ
€

<=>
i-PE

Regulamento do Conselho que
estabelece medidas específicas
relativas a determinados
produtos agrícolas a favor dos
Açores e da Madeira

2000/0314
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

69 0 67 0 17 18 0 0 1 0 29 0 2 0 ΑΩ
€
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Número absoluto de alt.
aprovadas

Alterações aprovadas, repartidas segundo a estrutura do actoTítulo Ref. do
dossier

ComPARL
Relator

Doc.  sessão
Processo
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Regulamento do Conselho que
estabelece medidas específicas
relativas a determinados
produtos agrícolas a favor das
ilhas Canárias

2000/0316
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

53 0 52 0 13 12 0 0 5 0 17 0 2 3 ΑΩ
€

<=>
i-PE

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

2000/0317
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

4 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 L

Regulamento do Conselho que
altera o Regulamento (CEE) nº
1696/71 que estabelece uma
organização comum de mercado
no sector do lúpulo

2000/0330
AGRI

A5-0204/2001
Mayer
CNS *

5 0 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ

Directiva do Conselho que altera
a Directiva 91/630/CEE do
Conselho relativa às normas
mínimas de protecção de suínos

2001/0021
AGRI

A5-0210/2001
Busk

CNS *

33 0 31 0 10 6 0 0 2 0 11 1 0 1 ΑΩ
i-PE

Regulamento do Conselho que
altera o Regulamento (CE) nº
2792/1999 do Conselho que
define os critérios e condições
das acções estruturais no sector
das pescas

2000/0310
PECH

A5-0189/2001
Poignant

CNS *

5 3 8 0 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 L
ΑΩ

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

2001/0035
PECH

A5-0190/2001
Fraga Estévez

CNS *

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ
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Número absoluto de alt.
aprovadas

Alterações aprovadas, repartidas segundo a estrutura do actoTítulo Ref. do
dossier

ComPARL
Relator

Doc.  sessão
Processo
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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

A5-0192/2001
Perez Royo

CNS *

6 0 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 €
i-PE
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POST-SESSION.CTRL
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O 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

Regulamento (CEE) nº 3911/92 do
Conselho, relativo à exportação de bens
culturais, e da Directiva 93/7/CEE do
Conselho, relativa à restituição de bens
culturais que tenham saído ilicitamente do
território de um Estado-Membro

2000/2246
CULT

A5-0122/2001
COS

Res. aprovada
12-Jun-01

�/� Bolkestein
11/6/01

Seguimento a dar:
- campanha de sensibilização (Estados-Membros e países candidatos)
- lista pública dos bens culturais
- revisão do Regul. (CEE) n° 3911/92
- Livro Verde; prazo: 31/12/2001;
- criação de uma rede digital de informação;

�O aprovisionamento em petróleo da União
Europeia�

2000/2335
ITRE

A5-0163/2001
COS

Res  aprovada com
alterações
14-Jun-01

�/� de Palacio
13/06/01

Seguimento a dar:
- criação de estratégias a longo prazo tendo em vista a diversificação das
importações da União
- promoção do consumo e da produção de biocombustíveis nos países
candidatos;
- eliminação das distorções de concorrência;
- mecanismo de coordenação entre Conselhos "Assuntos Gerais",
"ECOFIN", "Transportes";
- manutenção dos programas ALTERNER II e SAVE II;

Petições declaradas admissíveis no tocante
aos implantes à base de silicone (petições
0470/1998 e 0771/1998)

2001/2068
PETI

A5-0186/2001
INI

Res. aprovada
13-Jun-01

�/� Liikanen
12/6/01

Seguimento a dar:
- apresentação de um conjunto de medidas tendo em vista a segurança e
a qualidade dos produtos oferecidos;

Tecnologias da informação e das
comunicações (TIC) e os países em
desenvolvimento

2000/2327
DEVE

A5-0191/2001
INI

Res  aprovada com
alterações
12-Jun-01

�/� Bolkestein
11/6/01

Seguimento a dar:
- definição de um quadro jurídico e regulamentar fiável e transparente nos
países em desenvolvimento;
- considerar as TIC como acção a visar pelo FED;
- definição de uma política comum e coerente para as TIC;
- criação na Comissão de estruturas administrativas adequadas;
- apresentação de um relatório de acompanhamento; prazo: 2003;
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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

Desenvolvimento do serviço externo 2000/2292
AFET

A5-0199/2001
COS

Res  aprovada com
alterações
14-Jun-01

�/� Patten  12/6/01 Seguimento a dar:
- um conjunto de medidas destinadas aos funcionários afectos às
delegações;
- examinar a possibilidade de criar um sistema de integração dos serviços
externos nacionais no serviço externo comunitário;
- criação de novas delegações com base em determinados critérios;
- examinar a possibilidade de criar um fundo de maneio;
- relatório de avaliação; prazo 15/10/2001;

"Perspectivas e prioridades do processo
ASEM (Asia Europe Meeting) para a nova
década"

2000/2243
AFET

A5-0207/2001
COS

Res aprovada com
alterações
13-Jun-01

�/� Patten  12/6/01 Seguimento a dar:
- informação regular do Parlamento sobre a evolução do processo ASEM;
- observação em cada Cimeira ASEM dos progressos realizados em
matéria de direitos humanos;
- apresentação de uma nova proposta tendo em vista a Cimeira ASEM IV;
- concessão de vistos às autoridades governamentais de Taiwan;
- convocação de uma reunião parlamentar Ásia-Europa (ASEP II) em 2002;

Bem-estar dos animais �/�
Comissão

�/�
Declaração da Comissão

�/� Winberg
11/6/01

Byrne 11/6/01 - aperfeiçoamento das orientações da Comissão;
- enumeração das iniciativas em curso;

Painel da OMC, Secção 211 �/�
ITRE

B5-0326/2001
QUO-Conselho

�/� Danielsson
12/6/01

Lamy 12/6/01 - prerrogativas de cada instituição;
- justificação dos procedimentos iniciados pela Comissão;

Proposta de regulamento do Conselho que
institui um sistema de preferências
generalizadas para o período 2002-2004

�/�
Comissão

�/�
Comunicação

�/� �/� Lamy 12/6/01 - apresentação das linhas gerais da proposta da Comissão que se
enquadram na dupla perspectiva da política comercial comum e da
estratégia da União em matéria de desenvolvimento sustentável e de luta
contra a pobreza;

Protocolo de Cumprimento para a
Convenção sobre Armas Biológicas e
Tóxicas

�/�
Grupos políticos
B5-0434/2001

Debate sobre questões
actuais

RC aprovada
14-Jun-01

�/� Byrne 14/6/01 Seguimento a dar:
- recomendação quanto à previsão, na versão definitiva do protocolo, da
instauração de um regime de verificação moderno;
- examinar os problemas na Cimeira de Gotemburgo com o Presidente dos
Estados Unidos;

Situação na República Centro-Africana �/�
Grupos políticos
B5-0431/2001

Debate sobre questões
actuais

RC aprovada
14-Jun-01

�/� Byrne 14/6/01 Seguimento a dar:
- cessação das hostilidades;
- reforço da ajuda humanitária;
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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

Direitos do Homem na Guatemala �/�
Grupos políticos
B5-0430/2001

Debate-Direitos do
Homem

RC aprovada com
alterações
14-Jun-01

�/� Byrne 14/6/01 Seguimento a dar:
- seguimento dos progressos realizados;

Eleições presidenciais no Chade �/�
Grupos políticos
B5-0439/2001

Debate sobre questões
actuais

RC aprovada
14-Jun-01

�/� Byrne 14/6/01 Seguimento a dar:
- envio de uma equipa de observadores às próximas eleições;
- financiamento dos programas destinados a prevenir posteriores
irregularidades técnicas e eleitorais;
- examinar a possibilidade de recorrer ao processo de consulta (artigo 96º)
do Acordo de Cotonu;

Direitos do Homem no Egipto �/�
Grupos políticos
B5-0440/2001

Debate-Direitos do
Homem

RC aprovada
14-Jun-01

�/� Byrne 14/6/01 Seguimento a dar:
- garantir um processo justo a M. Ibrahim;
- reforçar o programa MEDA-Democracia;

Malásia : Direitos do Homem �/�
Grupos políticos
B5-0433/2001

Debate sobre questões
actuais

RC aprovada
14-Jun-01

�/� Byrne 14/6/01 Seguimento a dar:
- levantar as questões pertinentes na reunião da Parceria UE-Malásia;
prazo 5-6 Novembro 2001;

Violações dos direitos humanos pelo regime
Talibã, no Afeganistão

�/�
Grupos políticos
B5-0427/2001

Debate-Direitos do
Homem

RC aprovada com
alterações
14-Jun-01

�/� Byrne 14/6/01 Seguimento a dar:
- reconsideração do reconhecimento diplomático do regime talibã;
- abertura de um gabinete ECHO em Douchanbé;

Consequências do massacre da família real
no Nepal

�/�
Grupos políticos
B5-0428/2001

Debate sobre questões
actuais

RC aprovada
14-Jun-01

�/� Byrne 14/6/01 Seguimento a dar:
- prever na Comissão de Inquérito, entre outros, observadores
internacionais;

Situação em Angola �/�
Grupos políticos
B5-0445/2001

Debate sobre questões
actuais

RC aprovada com
alterações
14-Jun-01

�/� Byrne 14/6/01 Seguimento a dar:
- tomar consideração as conclusões dos relatórios de peritos solicitados
pela 'ONU;
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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

Conselho Europeu de 15 e 16 de Junho de
2001 em Gotemburgo

�/�
Grupos políticos
B5-0405/2001

Declaração
Conselho/Comissão

RC aprovada com
alterações
13-Jun-01

Lindh
13/06/01

Prodi 13/06/01 Seguimento a dar:
- um conjunto de propostas relativas: ao futuro da UE, ao desenvolvimento
sustentável, às alterações climáticas, à PESC, às relações transatlânticas,
ao Médio Oriente, à ex-República Jugoslava da Macedónia;
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Seguimento dado pela Comissão
I. Textos legislativos
Nos termos do acordo concluído em 17 de Novembro de 1994 entre o Parlamento Europeu e a Comissão sobre o processo de comunicação utilizado por esta última para comunicar o seguimento dado aos textos aprovados em sessão, o
quadro seguidamente apresentado mostra o seguimento dado aos textos aprovados no período de sessões de Abril de 2001.
A grelha de análise das alterações legislativas baseia-se no Acordo Interinstitucional sobre a "qualidade de redacção dos textos legislativos", de 22/12/98, e sobre o eventual alcance transversal das mesmas.
A taxa de aceitação para cada área visada pelas alterações aprovadas, bem como a taxa global de aceitação do texto modificado, varia de 0% a 100%.
Uma taxa de 100% indica a aceitação total pela Comissão das alterações aprovadas pelo Parlamento.

Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
dossier

ComPARL
Doc.  sessão
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Observações

Directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho que altera a
Directiva 91/308/CEE do
Conselho relativa à prevenção da
utilização do sistema financeiro
para efeitos de branqueamento
de capitais

1999/0152
LIBE

A5-0090/2001
COD ***II

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi objecto
de alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% 0,00% Uma vez que a Comissão rejeitou todas as alterações,
não será elaborara uma proposta alterada. A Comissão
envidará todos os esforços para que a conciliação seja
construtiva e concludente.
A conciliação parece inevitável.
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Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
dossier

ComPARL
Doc.  sessão

Processo
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Observações

Directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho que altera a
Directiva 79/373/CEE do
Conselho relativa à circulação de
alimentos compostos para
animais e revoga a Directiva
91/357/CEE da Comissão

2000/0015
AGRI

A5-0079/2001
COD ***II

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi objecto
de alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% 0,00% A Comissão continuará a apoiar a posição comum do
Conselho.
As alterações que a Comissão não pode aceitar dizem
respeito à declaração exacta das quantidades de
matérias primas que entram na composição dos
alimentos compostos para animais de produção, bem
como um considerando que convida a Comissão a
apresentar, até final do ano em curso (2001), propostas
que visem o estabelecimento de uma lista positiva de
matérias primas autorizadas para os alimentos para
animais.
A posição comum inclui a grande maioria das
alterações introduzidas pelo Parlamento Europeu em 1ª
leitura (apenas não foi retomada a alteração relativa à
lista positiva das matérias primas, pois não se
enquadra no campo de aplicação da proposta).
Além disso, a posição comum garante um nível de
segurança equivalente ao da proposta inicial.

Regulamento (CE) n.º 2223/96 do
Conselho, no que respeita à
utilização do SEC 95 para efeitos
da determinação das
contribuições dos Estados-
Membros para os recursos
próprios provenientes do IVA

2000/0241
BUDG

A5-0101-2001
COD ***I

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi objecto
de alt.

100,00% Não foi
objecto
de alt.

0,00% Não foi
objecto de

alt.

0,00% 33,33% A Comissão vai modificar a sua proposta para integrar
a alteração aceite.
Há poucas possibilidades de o dossier ser encerrado
na primeira leitura: o Parlamento Europeu parece
atribuir grande importância a que as alterações 2 e 3
sejam incorporadas no regulamento, mas a posição do
Conselho é diametralmente oposta. O Conselho
contestará a legalidade da introdução de questões
orçamentais num regulamento estatístico;

Directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho que altera pela
sétima vez a Directiva
76/768/CEE do Conselho, relativa
à aproximação das legislações
dos Estados-Membros
respeitantes aos produtos
cosméticos

2000/0077
ENVI

A5-0095/2001
COD ***I

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

0,00% Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto
de alt.

50,00% Não foi
objecto de

alt.

60,92% 57,55% A Comissão apresentará uma proposta alterada.
A aprovação definitiva não deverá ocorrer antes de
2002.
A Presidência sueca conta com um acordo político
sobre uma posição comum ou com a adopção de uma
posição comum no Conselho «Assuntos Internos» de
30 e 31 de Maio de 2001.
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Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
dossier
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Processo

B
as

e 
ju

ríd
ic

a

D
ire

ito
s

fu
nd

am
en

ta
is

D
is

po
si

çõ
es

tr
an

si
tó

ria
s,

fin
ai

s,
de

rr
og

aç
õe

s

A
sp

ec
to

s
fin

an
ce

iro
s

C
om

pe
tê

nc
ia

s
de

 e
xe

cu
çã

o

In
fo

rm
aç

ão
 d

o
PE

O
ut

ra
s

m
ed

id
as

 e
di

sp
os

iç
õe

s

M
ed

id
as

an
tif

ra
ud

e

G
ra

u 
gl

ob
al

 d
e

ac
ei

ta
çã

o

Observações

Decisão do Parlamento Europeu
e do Conselho que adopta uma
acção comunitária no domínio da
saúde pública (2001-2006)

2000/0119
ENVI

A5-0104/2001
COD ***I

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi objecto
de alt.

0,00% 0,00% 30,00% Não foi
objecto de

alt.

52,50% 49,18% A Comissão apresentará uma proposta alterada.
As previsões para a 2ª leitura parecem agora mais
favoráveis. Contudo, não se pode excluir a conciliação,
por exemplo para as questões orçamentais.

Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo à
concessão de auxílios à
coordenação dos transportes
ferroviários, rodoviários e por via
navegável interior

2000/0023
RETT

A5-0096/2001
COD ***I

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

100,00% 20,00% Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

32,69% 32,89% A Comissão adoptará uma proposta alterada em tempo
útil, tendo em conta as alterações aceites, mas
introduzindo algumas reformulações.
Esta proposta de regulamento ainda não foi objecto de
debate no Grupo de Trabalho "Transportes" do
Conselho. Em 17 de Janeiro de 2001, a proposta foi
apresentada ao Grupo de Trabalho para uma troca de
impressões e para obter as primeiras reacções, mas
não lhe foi consagrada qualquer outra reunião desde
então. Além disso, a Presidência belga não deu
mostras de atribuir a esta proposta a mínima
prioridade. Por conseguinte, a adopção deverá ter lugar
no segundo semestre de 2002.

Decisão do Conselho relativa à
criação de uma Rede Judiciária
Europeia em matéria civil e
comercial

2000/0240
LIBE

A5-0091/2001
CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi objecto
de alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto
de alt.

60,00% Não foi
objecto de

alt.

34,29% 37,50% A proposta alterada da Comissão foi adoptada em 24
de Abril de 2001.
A proposta deveria ter sido programada para ser
adoptada pelo Conselho JAI de 28-29  de Maio.

Decisão do Conselho que
estabelece uma segunda fase do
programa de incentivo e de
intercâmbio, de formação e de
cooperação destinado aos
profissionais da justiça
(GROTIUS Geral e Penal II))

2000/0339
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi objecto
de alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% 0,00% A Comissão tenciona preparar a integração dos
programas num quadro global análogo ao espaço de
liberdade, de segurança e de justiça, o que poderá,
eventualmente, conduzir à apresentação de
programas-quadro no âmbito dos títulos VI do TUE, IV
do TCE e de outro no que respeita ao asilo e à
imigração, que merece, muito provavelmente, um
tratamento diferenciado em relação aos outros
objectivos.
A Comissão não tenciona modificar as suas propostas.
As propostas de alterações do PE são examinadas no
Conselho.
Adopção provável no Conselho JAI de 28-29 de Maio.
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Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
dossier

ComPARL
Doc.  sessão
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Observações

Decisão do Conselho que
estabelece uma segunda fase do
programa de incentivo e de
intercâmbio, de formação e de
cooperação entre as autoridades
competentes para a aplicação da
lei dos Estados-Membros da
União Europeia (OISIN II)

2000/0340
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi objecto
de alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% 0,00% A Comissão tenciona preparar a integração dos
programas num quadro global análogo ao espaço de
liberdade, de segurança e de justiça, o que poderá,
eventualmente, conduzir à apresentação de
programas-quadro no âmbito dos títulos VI do TUE, IV
do TCE e de outro no que respeita ao asilo e à
imigração, que merece, muito provavelmente, um
tratamento diferenciado em relação aos outros
objectivos.
A Comissão não tenciona modificar as suas propostas.
As propostas de alterações do PE são examinadas no
Conselho.
Adopção provável no Conselho JAI de 28-29 de Maio.

Decisão do Conselho que
estabelece uma segunda fase do
programa de incentivo e de
intercâmbio, de formação e de
cooperação entre as autoridades
competentes para a aplicação da
lei dos Estados-Membros da
União Europeia contra o tráfico de
seres humanos e a exploração
sexual de crianças (STOP II)

2000/0341
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi objecto
de alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% 0,00% A Comissão tenciona preparar a integração dos
programas num quadro global análogo ao espaço de
liberdade, de segurança e de justiça, o que poderá,
eventualmente, conduzir à apresentação de
programas-quadro no âmbito dos títulos VI do TUE, IV
do TCE e de outro no que respeita ao asilo e à
imigração, que merece, muito provavelmente, um
tratamento diferenciado em relação aos outros
objectivos.
A Comissão não tenciona modificar as suas propostas.
As propostas de alterações do PE são examinadas no
Conselho.
Adopção provável no Conselho JAI de 28-29 de Maio.
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Taxa de aceitaçãoTítulo Ref. do
dossier

ComPARL
Doc.  sessão

Processo
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Observações

Decisão do Conselho que
estabelece um programa de
incentivo e de intercâmbio,
formação e cooperação no
domínio da prevenção da
criminalidade (Hipócrates)

2000/0304
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi objecto
de alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% 0,00% A Comissão tenciona preparar a integração dos
programas num quadro global análogo ao espaço de
liberdade, de segurança e de justiça, o que poderá,
eventualmente, conduzir à apresentação de
programas-quadro no âmbito dos títulos VI do TUE, IV
do TCE e de outro no que respeita ao asilo e à
imigração, que merece, muito provavelmente, um
tratamento diferenciado em relação aos outros
objectivos.
A Comissão não tenciona modificar as suas propostas.
As propostas de alterações do PE são examinadas no
Conselho.
Adopção provável no Conselho JAI de 28-29 de Maio.

Regulamento (CE) n° 1251/1999
que institui um sistema de apoio
aos produtores de determinadas
culturas arvenses

2001/2043
AGRI

A5-0117/2001
CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

0,00% Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% 0,00% A Comissão não tenciona modifica a proposta.
Em 24 e 25 de Abril de 2001, o Conselho «Agricultura»
obteve um acordo político sobre esta proposta, o qual
possibilitará a sua adopção formal.

Decisão do Conselho relativa a
uma participação financeira da
Comunidade em certas despesas
dos Estados-Membros na
execução dos regimes de
controlo, de inspecção e de
vigilância aplicáveis à política
comum da pesca

2000/0273
PECH

A5-0098/2001
CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

100,00% 50,00% 0,00% Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

50,00% A Comissão não tenciona apresentar uma proposta
alterada.
O compromisso da Presidência já contém as alterações
aceites.
A adopção do acto pelo Conselho como Ponto A  foi
programada para o  mês de Maio de 2001.
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II. Outros textos

Título do texto Ref. do
dossier

Gr. Pol
ou

comis.
PARL

Doc.  sessão Destinatários Documento
de referência
da Comissão
anunciando o
seguimento

Observações

Rumo a uma Europa sem barreiras para as pessoas
com deficiência

2000/2296 EMPL A5-0084/2001 CSL, COM, EM SP(2001)1535 A COM tenciona dar seguimento "post votum"

Aspectos ambientais do PVC 2000/2297 ENVI A5-0092/2001 CSL, COM SP(2001)1535 A COM tenciona dar seguimento "post votum"
Aplicação das normas de conduta nos termos do
artigo 11º da directiva relativa aos serviços de
investimento (93/22/EEC)

2001/2038 ECON A5-0105/2001 CLS, COM, FESCO SP(2001)1535 A COM tenciona dar seguimento "post votum"

Actualização da directiva relativa aos serviços de
investimento (93/22/CEE)

2001/2039 ECON A5-0106/2001 CSL, COM, FESCO SP(2001)1535 A COM tenciona dar m seguimento "post votum"

Pescas: segurança e causas de acidentes 2000/2028 PECH A5-0087/2001 CSL, COM, EM, OMI, OIT, FAO SP(2001)1535 A COM tenciona dar seguimento "post votum"
Direitos do Homem na República Popular da China
(RPC)

�/� Grupos
políticos

B5-0269/2001 CSL, E-M, Comissão dos Direitos do
Homem das Nações Unidas

SP(2001)1535 A COM não tenciona dar seguimento "post votum"

Respeito dos objectivos da Conferência de Quioto �/� Grupos
políticos

B5-0267/2001 CSL, COM, Nações Unidas, Governo
dos Estados Unidos

SP(2001)1535 A COM não tenciona dar seguimento "post votum"

Rapto de Panicos Tsiakourmas, em Chipre �/� Grupos
políticos

B5-0266/2001 CSL, COM, Governos dos EM,
Governos e Parlamentos de Chipre e
da Turquia, Sec-Geral Nações Unidas

SP(2001)1535 A COM não tenciona dar seguimento "post votum"

Violências sexuais perpetradas contra as mulheres,
em particular freiras católicas

�/� Grupos
políticos

B5-0261/2001 CSL, COM, autoridades da Santa Sé,
Conselho da Europa, Comissão dos
Direitos do Homem das Nações
Unidas; Governos: Botswana, Burundi,
Brasil, Colômbia, Gana, Índia, Irlanda,
Itália, Quénia, Lesoto, Malawi, Nigéria,
Papuásia-Nova Guiné, Filipinas, África
do Sul, Serra Leoa, Uganda,
Tanzânia, Tonga, Estados Unidos da
América, Zâmbia, Rep. Democrática
do Congo, Zimbabué

SP(2001)1535 A COM não tenciona dar seguimento "post votum"

Direitos humanos no Paquistão �/� Grupos
políticos

B5-0265/2001 CSL, COM, Governo e Parlamento do
Paquistão, SAARC e Commonwealth

SP(2001)1535 A COM não tenciona dar seguimento "post votum"
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Título do texto Ref. do
dossier

Gr. Pol
ou

comis.
PARL

Doc.  sessão Destinatários Documento
de referência
da Comissão
anunciando o
seguimento

Observações

Direitos dos homossexuais na Namíbia �/� Grupos
políticos

B5-0264/2001 Presidência em exercício do CSL,CSL,
COM, Governo da Namíbia,
Presidente da Rep. da Namíbia, Sr.
Nujoma, e Alto Comissário das
Nações Unidas para os Direitos do
Homem

SP(2001)1535 A COM não tenciona dar seguimento "post votum"

Situação no México �/� Grupos
políticos

B5-0262/2001 CSL, COM, Presidente e Congresso
dos Estados Unidos do México

SP(2001)1535 A COM não tenciona dar seguimento "post votum"

Situação na Somália e a tomada de trabalhadores
humanitários como reféns

�/� Grupos
políticos

B5-0263/2001 CSL, COM, Sec-Geral da ONU,
Governo Nacional de Transição da
Somália, OUA, IGAD, Governo do
Djibuti, org. Médicos sem Fronteiras

SP(2001)1535 A COM não tenciona dar seguimento "post votum"

Febre aftosa �/� Comissão B5-0304/2001 CSL, COM SP(2001)1535 A COM não tenciona dar seguimento "post votum"
Conselho Europeu de Estocolmo, de 23/24 de Março
de 2001 � Mercados financeiros

�/� Conselho
Comissão

B5-0244/2001 CSL, COM, Chefes de Estado e de
Governo dos E-M bem como Fórum da
Comunidade Europeia dos Valores
Mobiliários

SP(2001)1535 A COM tenciona dar seguimento "post votum"

Conselho Europeu de Estocolmo, de 23/24 de Março
de 2001 �Política no domínio dos assuntos externos

�/� Conselho
Comissão

B5-0252/2001 CSL, COM, Presidente e Parlamento
da Federação Russa, Governos e
Parlamentos de Israel e da Síria,
Presidente da Autoridade Nacional
Palestiniana e Conselho Legislativo
Palestiniano, Governos e Parlamentos
da Coreia do Norte e da Coreia do Sul,
da ARJM e da RFJ, Sec-Geral das
Nações Unidas

SP(2001)1535 A COM não tenciona dar seguimento "post votum"

Terceira Conferência das Nações Unidas sobre os
Países Menos Desenvolvidos, a realizar em Bruxelas
(14-20 de Maio de 2001)

�/� DEVE B5-0246/2001 CSL; COM, Sec-Geral das Nações
Unidas

SP(2001)1535 A COM não tenciona dar seguimento "post votum"

Investimentos intracomunitários � Acções específicas
("Golden share�)

�/� Grupos
políticos

B5-0249/2001 CSL, COM, Governos E-M SP(2001)1535 A COM tenciona dar seguimento "post votum"

Tarifas obrigatórias para determinadas profissões
liberais

�/� JURI B5-0247/2001 COM SP(2001)1535 A COM não tenciona dar seguimento "post votum"
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Actos legislativos definitivos

Taxa de aceitação das alterações do PETítulo Ref. do
dossier

ComPARL
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Observações

Decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Decisão nº
1692/96/CE relativamente aos portos
marítimos, portos de navegação interior e
terminais intermodais, bem como ao
projecto nº 8 do Anexo III

1997/0358
DELE

COD ***III

Projecto comum aprovado O Conselho adoptou o acto por MQ em
conformidade com o projecto comum;
foi-lhe associada uma declaração
(29/01) da Comissão sobre a próxima
revisão da Decisão 1692/96/CE;

Prazo global estipulado para a
adopção do acto: 3 anos e 4 meses;

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Directiva 96/53/CE
do Conselho que fixa as dimensões
máximas autorizadas no tráfego nacional e
internacional e os pesos máximos
autorizados no tráfego internacional para
certos veículos rodoviários em circulação na
Comunidade

2000/0044
RETT

COD ***I

Proposta aprovada sem alterações
Processo sem relatório

O acto foi adoptado no Conselho por
MQ;

Prazo global estipulado para a
adopção do acto: 13 meses;

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à harmonização de certos
aspectos do direito de autor e direitos
conexos na sociedade da informação

1997/0359
JURI

COD ***II

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

90,00% Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

93,57% 93,13% O acto foi adoptado no Conselho por
MQ.
As alterações do Parlamento à posição
comum do Conselho foram aceites com
algumas modificações da redacção.

Prazo global estipulado para a
adopção do acto: 3anos e 6 meses
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Taxa de aceitação das alterações do PETítulo Ref. do
dossier

ComPARL
Processo
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Observações

Regulamento do Conselho que reserva ao
Conselho a competência de execução em
relação a determinadas disposições de
pormenor e procedimentos práticos de
realização do controlo e da fiscalização nas
fronteiras

2000/0802
LIBE

CNS *

Iniciativa rejeitada O Parlamento tinha rejeitado esta
iniciativa.
O Conselho adoptou o acto por
unanimidade.
Foi-lhe associada a Declaração n°30/01
da Comissão sobre as competências de
execução � comitologia e a Declaração
n° 31/01da delegação NL sobre a
mesma questão.

Prazo global estipulado para a
adopção do acto: 6 meses.

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

2000/0805
LIBE

CNS *

Iniciativa rejeitada O Parlamento tinha rejeitado esta
iniciativa.
O Conselho adoptou o acto por
unanimidade.
Foi-lhe associada a Declaração n°32/01
da Comissão sobre as competências de
execução - comitologia e a Declaração
n° 33/01da delegação NL sobre a
mesma questão.

Prazo global estipulado para a
adopção do acto: 10 meses.

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) nº 738/93 que altera o
regime transitório de organização comum
do mercado dos cereais e do arroz em
Portugal previsto no Regulamento (CEE) nº
3653/90

2000/0295
AGRI
CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

sem
objecto

O acto foi adoptado no Conselho por
unanimidade.

Prazo global estipulado para a
adopção do acto: 3 meses.

Regulamento do Conselho que altera pela
sexta vez o Regulamento (CE) nº850/98
relativo à conservação dos recursos da
pesca através de determinadas medidas
técnicas de protecção dos juvenis de
organismos marinhos

2000/0215
PECH
CNS *

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto
de alt.

Não foi
objecto de

alt.

Não foi
objecto de

alt.

0,00% 0,00% O acto foi adoptado no Conselho por
MQ.

Prazo global estipulado para a
adopção do acto: 6 meses.
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Seguimento dado pelo Parlamento
N.B.: Nos termos das disposições da Decisão do Conselho nº 1999/468/CE (JO L184 de 17/7/99), chamada Decisão "Comitologia", e do acordo Parlamento/Comissão sobre a mesma questão (JO L256 de
10/10/2000), o Parlamento dispõe de um direito de informação (artigo 7º) e de um direito de controlo (artigo 8º) para os projectos de medidas de execução apresentadas pela Comissão.
O Código de Conduta Parlamento/Comissão sobre a execução dos Fundos Estruturais prevê, além disso, um direito de informação do Parlamento sobre as questões relativas a estes Fundos (JO C279 de
1.10.99).
O direito de controlo do Parlamento pode ser exercido num prazo de 30 dias.
Os artigos 88º e 112º(2) do Regimento do Parlamento aplicam-se especialmente a este caso.
O quadro seguinte refere os documentos pertinentes transmitidos pela Comissão ao Parlamento a título destes direitos.

Comité
designação

Ref. doc.
Comissão

Autor
COMIS/DG

Processo ComPARL Data-limite Observações

Comité para a concessão de apoio financeiro comunitário no domínio das redes
transeuropeias

PA-TRANS-2001/05-574 DG-TRANS Artigo 8º
direito de
controlo

RETT 06-Jun-01 Sem
seguimento

Comité para a concessão de apoio financeiro comunitário no domínio das redes
transeuropeias

PA-TRANS-2001/05-577 DG-TRANS Artigo  8º
direito de
controlo

RETT 06-Jun-01 sem
seguimento

Comité permanente dos géneros alimentícios PA-SANCO-2001/05-575 DG-SANCO Artigo  8º
direito de
controlo

ENVI 06-Jun-01 sem
seguimento

Comité permanente dos géneros alimentícios PA-SANCO-2001/05-576 DG-SANCO Artigo  8º
direito de
controlo

ENVI 06-Jun-01 sem
seguimento

Comité do programa de acção comunitária sobre doenças raras PA-SANCO-2001/05-578 DG-SANCO Artigo  8º
direito de
controlo

ENVI 14-Jun-01 sem
seguimento

Comité das estatísticas de trocas de bens com países terceiros PA-ESTAT-2001/05-590 DG-ESTAT Artigo  8º
direito de
controlo

ECON 14-Jun-01 sem
seguimento
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 51
Type: http:

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

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:diarmid.mclaughlin@esc.eu.int
New: mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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


	PRESIDÊNCIA
	PRINCIPAIS DECISÕES DO COLEGIO DOS QUESTORES

	INFORMAÇÕES GERAIS
	PARLAMENTO EUROPEU
	POLITICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM
	COMITE ECONOMICO E SOCIAL
	DIVERSOS

	COMISSÕES
	REUNIÕES DAS COMISSÕES NAS QUAIS FOI DELEGADO O PODER DE DECISÃO (Nº 4 do Artigo 62º do Regimento)
	DESIGNAÇÃO DE RELATORES	(Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

	ACTOS OFICIAIS
	DOCUMENTOS DA COMISSÃO

	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS�DO PARLAMENTO EUROPEU
	PERIODO DE SESSÕES DE 30 A 31 DE MAIO DE 2001
	POST-SESSION.VIEW
	POST-SESSION. LEG
	POST-SESSION.CTRL
	POST-SESSION.IMPACT
	PERIODO DE SESSÕES DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2001
	POST-SESSION.VIEW
	POST-SESSION.LEG
	POST-SESSION.CTRL
	POST-SESSION.IMPACT
	POST-SESSION.EXEC

	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2


