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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

Recorda-se que o Presidente  em exercício, Deputada Mary BANOTTI, mandou distribuir aos
deputados do Parlamento Europeu as seguintes comunicações:

42/2000 Utilização das instalações do Parlamento Europeu por organismos externos

44/2000 Nova organização do Serviço dos Deputados

45/2000 Novos horários da Caixa dos Deputaods, em Estrasburgo

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

PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0559/00)  12 e 13 de Dezembro de 2000

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Mihail PAPAYANNAKIS Organismos e culturas geneticamente modificados H-0864/00

Bernd POSSELT Situação na Chechénia H-0871/00

Giorgio LISI Posição do Conselho sobre a problemática ligada à
movimentação de bebidas alcoólicas sobre as quais
incidem impostos sobre consumos específicos

H-0876/00

Jonas SJÖSTEDT Responsabilidades acrescidas das empresas de
transporte

H-0881/00

William NEWTON
DUNN

Proposta "tudo excepto armamento" H-0882/00

María IZQUIERDO
ROJO

Medidas para a prevenção da doença das vacas loucas H-0886/00

Efstratios KORAKAS Riscos imediatos resultantes da encefalopatia
espongiforme bovina

H-0932/00

Olivier DUPUIS Argélia: proibição do partido WAFA H-0890/00

Glenys KINNOCK Sessão Especial das Nações Unidas sobre as Crianças H-0892/00

Alexandros ALAVANOS Obrigações da Turquia no contexto da parceria UE-
Turquia

H-0894/00

Neil MacCORMICK Direitos fundamentais e justiça H-0897/00

Esko SEPPÄNEN Mandato relativo aos grupos de gestão de crises H-0899/00

Lennart SACRÉDEUS A importância dos impostos para o funcionamento do
mercado interno

H-0918/00
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PERGUNTAS Á COMISSÃO

John McCARTIN Proposta pré-orçamental de vinheta fiscal para os
veículos pesados estrangeiros no Reino Unido

H-0873/00

Liam HYLAND Novas medidas de combate à BSE e importações de
produtos alimentares provenientes de países terceiros

H-0916/00

François ZIMERAY Ajudas financeiras da União ao sistema educativo
palestiniano

H-0936/00

Richard HOWITT Fusão Texaco-Chevron H-0867/00

Jaime VALDIVIELSO
DE CUÉ

Construção naval H-0900/00

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. LAMY

Karin RIIS-JØRGENSEN Direito "anti-dumping" sobre as importações de coque
pedaços

H-0868/00

William NEWTON
DUNN

Proposta "tudo excepto armamento" H-0883/00

Glenys KINNOCK Acesso ao mercado por parte dos países menos
desenvolvidos e em vias de desenvolvimento

H-0889/00

Sr. LIIKANEN

Lennart SACRÉDEUS Combate ao turismo sexual infantil H-0917/00
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Sr. BOLKESTEIN

Bernd POSSELT Tribunal Europeu de Patentes H-0872/00

Luis BERENGUER
FUSTER

Tribunais de marcas comunitárias nos Estados-Membros H-0879/00

Antonios TRAKATELLIS Metro de Salónica H-0875/00

Jonas SJÖSTEDT A livre circulação de mercadorias e o direito à greve H-0877/00

Alexandros ALAVANOS Diplomas concedidos por universidades britânicas que
dispõem de centros na Grécia e aplicação da Directiva
89/48/CEE

H-0880/00

Eija-Riitta KORHOLA Ligações de transporte no Golfo de Bótnia (Vaasa,
Finlândia-Umeå, Suécia)

H-0912/00
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RESUMO DO PERÍODO DE
PERGUNTAS

DEZEMBRO 2000

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 32 13 10 9 9 0 0 MOSCOVICI

Comissão 54 15 39 8 0 0 0 MONTI
BYRNE
PATTEN
LAMY
LIIKANEN
BOLKESTEIN

Total 86 28 49 17 9 0 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

12/2000 296.351 EBNER Gestão das aves selvagens na Europa 18.09.2000 18.09.2000 254

13/2000 296.582 COLOM I NAVAL, DÍEZ
GONZÁLEZ, GALEOTE
QUECEDO, PUERTA e VIDAL
QUADRAS ROCA

O terrorismo em Espanha 18.09.2000 18.12.2000 413

14/2000 296.717 KESSLER Os riscos para a saúde suscitados pelos
implantes de silicone

02.10.2000 02.01.2001 58

15/2000 297.578 de GAULLE,
GOLLNISCH,MARTINEZ e
LANG

O conflito israelo-palestiniano 24.10.2000 24.01.2001 9

                                                
1 Situação em  14.12.2000
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

16/2000 297.679 COLLINS O processo de Barcelona e o Iémen 24.10.2000 24.01.2001 27

17/2000 297.833 VATTIMO, NAPOLITANO,
PITTELLA e LAVARRA

Giordano Bruno, símbolo da liberdade de
pensamento na Europa

31.10.2000 31.01.2001 45

18/2000 297.834 HERMANGE, LIENEMANN,
MONTFORT, SCALLON e
KRATSA

Protecção das crianças no Médio Oriente 31.10.2000 31.01.2001 61

19/2000 298.351 WATSON, COHN-BENDIT,
BAYROU, HUME e MENDEZ
DE VIGO

Racismo, xenofobia e anti-semitismo 14.11.2000 14.02.2001 118

20/2000 299.081 TANNOCK, DAVIES,
LAMBERT, LUND e VILLIERS

Protecção dos golfinhos e das toninhas 05.12.2000 05.03.2001 25

21/2000 299.082 GOLLNISCH, de GAULLE,
MARTINEZ, LANG e STIRBOIS

Perda do mandato do Deputado Jean-Marie
Le Pen

05.12.2000 05.03.2001 6
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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 9.01.2001)

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

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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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

175/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o Sri Lanka

Bruxelas, 9 de Novembro de 2000

A União Europeia salienta a importância do encontro entre Eric Solheim e Velupillai Prabhakaran,
chefe dos LTTE, que teve lugar a 1 de Novembro de 2000 e constituiu o primeiro encontro deste
tipo desde que a Noruega se empenhou como mediadora do diálogo entre o Governo do Sri Lanka e
o LTTE, em Fevereiro de 2000.  A União Europeia aproveita esta ocasião para reiterar o seu apoio à
iniciativa norueguesa.

A União Europeia encoraja o Governo do Sri Lanka e os LTTE a aproveitarem a oportunidade de
diálogo que hoje se lhes oferece, diálogo esse que poderá permitir chegar a uma solução negociada
e pôr termo a um conflito étnico que desde há quase vinte anos tem sido causa de grande sofrimento
para o povo cingalês.

A União Europeia anseia pela realização destas negociações, que deverão ter substancialmente em
conta as aspirações da minoria tamil, no respeito pela diversidade cultural e religiosa do Sri Lanka e
sem ferir o princípio intangível da integridade territorial e da unidade do país.

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

_______________

176/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre Moçambique
Bruxelas,  21 de Novembro de 2000

A União Europeia condena a utilização da violência como meio para atingir fins políticos e deplora
vivamente os excessos cometidos na sequência das manifestações de 9 de Novembro 2000, no
Norte e Centro de Moçambique. A União Europeia está seriamente preocupada com a perda de
vidas humanas então verificada e lança um apelo a todos para que respeitem a legalidade e dêem
provas de contenção.

Nos últimos anos, Moçambique demonstrou ser capaz de enveredar de forma estável pela via da
reconciliação nacional e da democracia pluripartidária. Instamos os dirigentes de todos os partidos
políticos e, em especial, dos dois principais partidos, as autoridades públicas e a sociedade civil a
encetarem um diálogo construtivo, única forma de prosseguir, num clima de paz e de estabilidade,



INFORMAÇÕES GERAIS18

Boletim 15.01.2001 - PT - PE 299.524

os esforços meritórios envidados a favor de um desenvolvimento sustentado, com o apoio da
comunidade internacional e, em particular, da União Europeia e dos seus Estados-Membros.

A União Europeia está disposta a apoiar a transição política e socio-económica que, até ao presente,
foi considerada um sucesso reconhecido internacionalmente e que permitiu ao país desempenhar um
papel importante na procura da paz em toda a região. Recorda, no entanto, que cabe em primeiro
lugar ao governo e a todas as forças políticas de Moçambique a responsabilidade da consolidação
das conquistas obtidas e do desenvolvimento equilibrado de todo o país.

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

_______________

177/2000
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre a missão das Nações Unidas na Etiópia e na Eritreia (MINUEE)
Bruxelas,  21 de Novembro de 2000

A União Europeia congratula-se vivamente com a execução da decisão tomada pelo Conselho de
Segurança das Nações Unidas (resoluções 1312, de 31 de Julho e 1320, de 15 de Setembro de 2000)
de criar uma Missão das Nações Unidas na Etiópia e na Eritreia (MINUEE).

A União Europeia considera que o facto de vários Estados-Membros terem decidido participar na
Missão das Nações Unidas na Etiópia e na Eritreia (MINUEE) traduz o desejo expresso amiúde
pela UE, nomeadamente na sua posição comum de 29 de Junho de 2000, de facilitar todo e qualquer
progresso na via de uma solução de paz entre a Etiópia e a Eritreia.

A União Europeia pede à Etiópia e à Eritreia que garantam a segurança de todo o pessoal das
Nações Unidas e que cooperem plenamente com a Missão.
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A União Europeia insta as duas partes a prosseguirem e a intensificarem o processo de paz
patrocinado pela OUA, com o apoio da UE e dos Estados Unidos para se alcançar o mais
rapidamente possível um acordo de paz global e duradouro.

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

_______________

178/2000

Declaração da União Europeia sobre a situação no Próximo Oriente
Bruxelas, 20 de Novembro de 2000

Desde há semanas que todos os dias morrem palestinianos ou israelitas. Esta situação é intolerável.
A União Europeia, apelando ao sentido das responsabilidades de ambas as partes, exorta-as a não
responderem às provocações.

A ausência de progressos durante o processo de paz, inclusivamente no que respeita ao problema
dos colonatos, é uma das principais causas dos actos de violência e da frustração da população
palestiniana.

A União Europeia exorta os dirigentes israelitas e palestinianos a respeitarem, integralmente e sem
demora, os compromissos que assumiram em Charm-el-Cheikh, há já cinco semanas, e em Gaza, a
2 de Novembro.

A União Europeia solicita às autoridades israelitas que:

– procedam à retirada das suas forças armadas para as posições que ocupavam antes de
28 de Setembro e ponham termo às restrições impostas à circulação de pessoas e bens nos
territórios palestinianos;

– levantem as sanções financeiras impostas à Autoridade Palestiniana;

– utilizem apenas, nos casos em que a intervenção das forças de segurança se revela
estritamente indispensável, meios não letais, em conformidade com o apelo lançado pelo
Secretário-Geral das Nações Unidas.
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A União pede à Autoridade Palestiniana que:

– tudo faça para pôr cobro aos actos de violência;

– dê instruções estritas às forças de segurança para que cessem de alvejar israelitas, em
conformidade com a declaração proferida pelo Presidente Arafat.

A União Europeia solicita que a Comissão de Averiguação, criada na sequência da Cimeira de
Charm-el-Cheikh e em que a União é representada por Javier Solana, Secretário-Geral/Alto
Representante para a PESC, dê início sem demora aos seus trabalhos no terreno.

A União apoia a acção do Secretário-Geral das Nações Unidas que consiste em analisar com as
partes envolvidas as modalidades de envio de uma missão de observação, em conformidade com o
mandato conferido pelo Conselho de Segurança.

A União continua a apoiar os esforços e o empenhamento pessoal do Presidente Clinton na busca da
paz.

O objectivo prosseguido continua a ser, como é óbvio, o relançamento do diálogo e das negociações
de paz, única saída para a crise actual. Os protagonistas sabem-no: o mais urgente é acabar com a
violência.

A União Europeia está disposta a prestar o seu contributo e pronta a assumir as suas
responsabilidades.

_______________

179/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

 sobre a Indonésia
Bruxelas, 28 de Novembro de 2000

A União Europeia continua extremamente preocupada com o clima de tensão e de violência que
perdura em certas províncias indonésias, designadamente no Aceh, nas Molucas e em Irian Jaya.

A UE pronunciou-se em diversas ocasiões a favor de uma Indonésia forte, unida e democrática, e dá
todo o seu apoio à integridade territorial do país. A UE encoraja as autoridades indonésias a
prosseguirem os seus esforços no sentido de procurar para os diferendos regionais uma solução que
passe pelo diálogo e não pela força.
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No que se refere ao Aceh, a União Europeia havia saudado em Maio último a assinatura, em
Genebra, de um acordo de trégua humanitária entre as autoridades indonésias e o GAM
(Movimento Aceh Livre). Havia igualmente saudado a abertura do processo jurídico que permitirá
levar a tribunal os presumíveis autores de violações dos direitos humanos na província.

A União Europeia insta o Governo indonésio e as partes em presença a continuarem na via do
diálogo e a multiplicarem os seus esforços no sentido de encontrar uma saída pacífica para as
tensões na província do Aceh. A UE  apela a todas as partes para que usem de contenção, por forma
a evitar que a situação se degrade ainda mais.

A UE continuará a seguir com atenção a evolução da situação no local.

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.

_______________

180/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre os atentados contra o representante jugoslavo em Pristina
e contra três agentes da polícia sérvios

Bruxelas, 27 de Novembro de 2000

A União Europeia condena veementemente os sangrentos atentados contra o representante
jugoslavo em Pristina e três agentes da polícia sérvios.

Estes ataques criminosos vêm lembrar à comunidade internacional que determinadas forças
extremistas, obstinadas em impedir a coexistência entre as comunidades, estão decididas a
prosseguir as suas acções contra os sérvios do Kosovo, ao arrepio da Resolução nº 1244, dos
resultados das eleições para as autarquias locais realizadas em 28 de Outubro no Kosovo, bem como
da mudança democrática iniciada na RFJ com as eleições de 24 de Setembro.
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Apelamos a todos os responsáveis kosovares para que condenem sem ambiguidade os referidos
actos.

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

_______________

182/2000

Declaração da União Europeia
sobre as eleições presidenciais e senatoriais no Haiti

Bruxelas, 1 de Dezembro de 2000

A União Europeia toma nota da proclamação, pelo Conselho eleitoral provisório, da eleição de
Jean Bertrand Aristide no escrutínio eleitoral que se desenrolou no Haiti em 26 de Novembro.

A União lastima que as eleições presidenciais e senatoriais de 26 de Novembro tenham sido
antecedidas de uma vaga de violência, e sobretudo de uma série de explosões que fizeram
numerosas vítimas e ocasionaram mormente a morte de duas crianças.

A União lamenta que dos esforços empreendidos pela Organização dos Estados Americanos (OEA)
não tenha resultado um acordo, em especial sobre duas questões essenciais:

– a instauração de um conselho eleitoral provisório independente, representativo das diversas
tendências do país.

– a forma como foi tratado e solucionado o contencioso gerado nas contestadas eleições
de 21 de Maio de 2000.

A oposição recusou-se a apresentar candidatos nessas condições e não pôde ser organizada qualquer
observação internacional.

A União Europeia insiste na necessidade do respeito dos direitos do Homem e da pluralidade
democrática e exorta a que se restaure o diálogo entre todas as partes da sociedade haitiana.
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A União Europeia recorda que depois de as autoridades haitianas terem recusados atender às
observações da OEA sobre as eleições de 21 de Maio encetou o processo previsto no artigo 96º do
Acordo de Cotonu para se tentar encontrar medidas que corrijam a situação, mas não põe de parte
uma inflexão da sua cooperação com o Haiti se não puder ser encontrada uma solução aceitável.

Os países da Europa central e oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e a Turquia,
países igualmente associados, bem como a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA
membros do Espaço Económico Europeu , aderem à presente declaração.

_______________

183/2000

Declaração da União Europeia
sobre a situação na Guiné-Bissau
Bruxelas, 29 de Novembro de 2000

A União Europeia congratula-se com o respeito da legalidade constitucional na Guiné-Bissau, não
obstante a tentativa de desestabilização de 20 de Novembro último e os confrontos que enlutaram o
país.

A União Europeia expressa o seu inteiro apoio às autoridades legítimas no esforço que envidarão no
sentido da reconciliação nacional e da consolidação da democracia. A esse respeito, a União
Europeia será particularmente sensível às acções levadas a efeito em defesa dos Direitos do Homem
e das liberdades públicas, no respeito pela diversidade política, cultural e religiosa.

A União expressa a grande importância que atribui a que o programa de desmobilização e de
reestruturação das forças armadas seja concluído com sucesso.

A União exorta as autoridades a actuarem inspirando-se profundamente no princípio da boa
governação, a que a União atribui particular significado.
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Nesta base, a União Europeia não quer deixar de reafirmar a sua disponibilidade para auxiliar a
Guiné-Bissau no empreendimento de reconstrução nacional em que se lançou e apela à comunidade
internacional para que se lhe associe.

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.

_______________

184/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

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

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

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

Bruxelas, 1 de Dezembro de 2000

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre e Malta, países
associados, e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço
Económico Europeu, declaram subscrever os objectivos da Posição Comum 2000/696/PESC, definida
pelo Conselho da União Europeia em 10 de Novembro de 2000, com base no artigo 15º do Tratado da
União Europeia, relativa à manutenção de medidas restritivas específicas contra Slobodan Milosevic
e as pessoas que lhe estão associadas, implementada pela Decisão do Conselho 2000/697/PESC,
de 10 de Novembro de 2000. Mais declaram que assegurarão a conformidade das respectivas políticas
nacionais com a referida Posição Comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________
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185/2000
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre a situação interna na Albânia
Bruxelas, 1 de Dezembro de 2000

O acentuado recurso à violência para fins políticos constitui uma evolução que preocupa a União
Europeia, que apela pois com veemência a que se respeite o Estado de direito.

A vontade dos albaneses de aproximação à União Europeia implica a instauração dos valores
fundamentais comuns, na primeira linha dos quais figuram o respeito pelas instituições e pela
legalidade, o não uso da violência e o espírito de tolerância e diálogo.

Os países da Europa central e oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e a Turquia,
países igualmente associados, bem como a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA
membros do Espaço Económico Europeu, aderem à presente declaração.

_______________

186/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a Costa do Marfim
Bruxelas,  7 de Dezembro de 2000

A União Europeia lamenta a limitação à liberdade de escolha dos eleitores costa-marfinenses
imposta pela decisão proferida em 1 de Dezembro pelo Supremo Tribunal da Costa do Marfim, que
elimina a candidatura de Alassane Ouattara, Presidente do RDR, às eleições legislativas de
10 de Dezembro. A União considera que aquela decisão vicia a preparação destas eleições, na
medida em que poderá acarretar a não participação no processo eleitoral de uma parte significativa
do eleitorado da Costa do Marfim.

A União Europeia exorta firmemente as autoridades costa-marfinenses a tudo fazerem para
restaurar a coesão nacional e a terem em conta o equilíbrio do conjunto das forças políticas do país.
A União apela às autoridades e a todas as forças políticas para que dêem mostras de um
comportamento responsável e rejeitem todas as formas de violência. Considera que se deverá
procurar uma solução política para a actual crise a fim de que a democracia possa ser plenamente
instaurada num clima de serenidade.
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A União Europeia, recordando os termos das consultas efectuadas no primeiro trimestre de 2000 a
título da Convenção UE/ACP, apreciará o seu apoio à Costa do Marfim no final do processo global
de regresso à legalidade constitucional e em função da forma como o mesmo decorrer.

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

_______________

187/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre Cachemira
Bruxelas, 8 de Dezembro de 2000

A União Europeia congratula-se com a recente decisão das autoridades indianas de proclamar
um cessar-fogo unilateral em Cachemira durante o período do Ramadão. A União registou
igualmente com satisfação a declaração do Paquistão de que tencionava exercer uma "contenção
máxima" na linha de controlo.

A adopção de tais atitudes encorajadoras é, com efeito, susceptível de criar um clima mais
sereno, favorável à busca de uma solução pacífica, em conformidade com as aspirações das
populações cachemirenses em causa.

A União Europeia continua convencida de que essa solução pacífica – a única a considerar –
só poderá ser obtida se se puser termo às acções terroristas, se a linha de controlo for estritamente
respeitada e se forem postas em prática medidas de confiança e de segurança, por forma a permitir o
reatamento do diálogo entre as partes interessadas, no espírito de Lahore.

Por conseguinte, a União Europeia apela a todas as partes envolvidas para que actuem com a
maior moderação no terreno, cumpram os compromissos assumidos, considerem a adopção de
novas medidas de confiança e enveredem de forma resoluta e com toda a boa fé pela via de um
diálogo sincero e construtivo.

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

_______________

171/00-172/00-173/00-174/00-181/00: Á data do fecho desta edição, estes documentos não nos
tinham ainda sido enviados pelo Conselho.
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

ASSEMBLEIA PLENÁRIA
DE 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2000

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

Os pareceres do CES estão acessíveis in extenso e nas 11 línguas
oficiais no sítio Internet do Comité, cujo endereço é o seguinte:

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

1. SECÇÃO "MERCADO ÚNICO, PRODUÇÃO E CONSUMO"

•  Iniciativas regionais
Relator :  PEZZINI (Interesses diversos – I)

Referência : Parecer de iniciativa – CES  1400/2000
 
Contacto :  Jakob Andersen (Tel.. : 32 2 546 9258 – e-mail : Jakob.Andersen@esc.eu.int)

•  Iniciativas transfronteiriças
Relator :  MALOSSE (Empregadores – F)

Referência : Parecer de iniciativa – CES  1401/2000 

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

http://www.cese.europa.eu
mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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•  O reconhecimento mútuo no Mercado Único
Relator :  LAGERHOLM  (Empregadores – SV)
Co-Relator :  BEDOSSA  (Interesses diversos – F)

Referência : Parecer de iniciativa – CES  1402/2000

Síntese:

O parecer de iniciativa está dividido em duas partes. A primeira começa por dar uma definição do
reconhecimento mútuo dos produtos e enumera uma série de problemas referentes ao actual
funcionamento. Seguidamente, apresenta uma série de observações sobre a comunicação da
Comissão sobre o reconhecimento mútuo, que merece o seu pleno apoio. Todavia, o Comité
considera que, nalguns casos, se exagera na defesa das vantagens do reconhecimento mútuo. Nas
suas recomendações, o parecer afirma que o custo da não harmonização e da aposta no
reconhecimento mútuo pode ser muito mais elevado do que o que a Comissão dá a entender na
comunicação e insta a Comissão a tentar encontrar, no futuro, um equilíbrio melhor na opção entre
harmonização e reconhecimento mútuo.

A segunda parte do parecer apresenta algumas observações e recomendações no referente ao
reconhecimento mútuo de diplomas. O parecer aprova as orientações propostas pela Comissão na
sua comunicação sobre o reconhecimento de diplomas. Aprova, em particular, as medidas propostas
para garantir a monitorização credível da aplicação do princípio do reconhecimento mútuo:
relatórios de avaliação, cumprimento das obrigações decorrentes da aplicação adequada da
legislação comunitária, procedimento de notificação e melhoramento da informação e da análise
económica. O parecer apoia o estabelecimento de um quadro de referência europeu sem força de lei,
mas possivelmente sob a forma de recomendação. As profissões não reguladas podem aderir a um
conjunto de regras comuns em matéria de educação, normas profissionais e códigos éticos,
emprestando, assim, à sua habilitação uma distinção voluntária mas reconhecível.

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

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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•  Programa plurianual para as empresas – Espírito empresarial
Relator :  MALOSSE (Empregadores – F)

Co-Relator :  SEPI  (Trabalhadores – I)

Referência : COM(2000) 256 final – 2000/0107 CNS – CES  1403/2000 – 2000/0107 CNS

Síntese:

O Comité solicita um reforço das políticas europeias em prol do espírito empresarial. Aprova o
projecto da Comissão, desde que este faça explicitamente referência à Carta Europeia das Pequenas
Empresas e comporte compromissos mais precisos e um programa de acção pormenorizado a ser
revisto anualmente. O Comité considera que o projecto da Comissão Europeia precisa de ser
bastante completado e revisto em alguns pontos, conforme foi concretamente assinalado no seu
parecer.  O Comité propõe centrar o programa em cinco objectivos prioritários:

− um ambiente fiscal e jurídico mais favorável à tomada de riscos e à criação de emprego, por
exemplo, em matéria de direito de falências;

− uma verdadeira simplificação da regulamentação, sem escamotear a sua importância, com
particular incidência nas formalidades para a criação de empresas;

− atribuição de prioridade fundamental à educação, à transferência de conhecimentos e à
formação ao longo da vida, quer para os gestores das empresas quer para os trabalhadores;

− um espaço europeu da inovação, com mecanismos de promoção da cooperação interempresas
e da mobilidade dos investigadores nos meios empresariais;

− o reforço das redes de intermediários de proximidade, para dispensar às empresas apoio e
aconselhamento de qualidade ao longo do seu desenvolvimento.

Contacto : Birgit Fular (Tel.. : 32 2 546 9044 – e-mail : Birgit.Fular@esc.eu.int)

•  Cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores
Relator :  ATAÍDE  FERREIRA  (Interesses diversos – P)

Referência :  COM(2000) 248 final – CES  1424/2000
 
Síntese:

Mais do que uma mera "aproximação" das legislações, uma futura, e desejavelmente próxima,
revisão da Directiva 93/13/CE deverá ter como objectivo principal uma verdadeira harmonização e,
em aspectos fundamentais tais como a própria noção de "cláusula abusiva" ou a definição de uma
"lista negra" de cláusulas, uma estrita uniformização do Direito dos Estados-Membros neste
domínio.

mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu
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Aspecto fundamental, em tal revisão, será a redefinição do âmbito da Directiva, por forma a
abranger igualmente os contratos entre profissionais, sempre que se verifiquem situações de
desequilíbrio e de desigualdade negocial significativas, designadamente quando sejam utilizados
"contratos-tipo" ou "contratos de adesão".

Deverão ser eliminadas as actuais exclusões, passando o regime da Directiva a ser aplicado
igualmente às cláusulas contratuais negociadas individualmente, às condições gerais resultantes de
disposições "imperativas" e às estipulações contratuais relativas ao preço ou ao objecto do contrato,
desde que preencham os requisitos para a sua classificação como abusivas.

 
Contacto :  João Pereira dos Santos (Tel.. : 32 2 546 9245 – e-mail :
Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Substâncias – Preparações perigosas/Parafinas cloradas
Relator :  GREEN  (Empregadores – DK)

Referência : COM(2000) 260 final – 2000/0104 COD – CES 1404/2000 – 2000/0104 COD
 
Contacto :  João Pereira dos Santos (Tel.. : 32 2 546 9245 – e-mail :
Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  PRISM (Progress Report on Initiatives in the Single Market)
Relatores :  GLATZ  (Interesses diversos – AT)

      LIVERANI (Trabalhadores– I)

Referência : Parecer de iniciativa – CES  1422/2000

mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu
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     Síntese:

O objectivo do parecer consiste em fornecer um quadro para a base de dados do Observatório do
Mercado Único (OMU) sobre as "melhores práticas" no Mercado Único, que é permanentemente
actualizada. Salienta que o Mercado Único determinou uma proliferação de iniciativas, cujo número
e diversidade aumentam, e apresenta uma lista destas últimas ao nível da UE e aos níveis nacional e
subregional. Enumera em seguida os seus efeitos positivos, bem como determinados obstáculos que
persistem. Sendo o principal objectivo do exercício do PRISM o de estabelecer critérios para as
"melhores práticas", eliminar os obstáculos com que se defrontam e dar a conhecer as melhores
iniciativas, o parecer formula um certo número de recomendações destinadas às instituições
europeias, aos Estados-Membros, às regiões e às organizações socioeconómicas. O Comité fará um
levantamento anual, na forma de parecer de iniciativa, dos obstáculos que persistem no Mercado
Único.

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

2. SECÇÃO "TRANSPORTES, ENERGIA, INFRA-ESTRUTURAS E SOCIEDADE DA
INFORMAÇÃO"

•  Concorrência dos serviços postais
Relator :  MORGAN  (Empregadores – UK)

Referência :  COM(2000) 319 final –  2000/0139 COD – CES   1421/2000 – 2000/0139 COD

Síntese:

O Comité considera que a continuação da liberalização é um processo muito complexo, sujeito a
consequências inesperadas em todas as etapas. O abandono da presente situação deve processar-se
com extrema cautela. O Comité realça que o funcionamento do serviço universal é uma prioridade e
sublinha a necessidade de se garantir que a liberalização não se processe de forma demasiado
súbita, perturbando desse modo o equilíbrio financeiro do prestador do serviço universal e minando
os interesses da Comunidade.

O Comité está consciente de que as diferenças geográficas e de densidade populacional entre os
Estados-Membros e outras regiões fazem com que a dinâmica económica do serviço universal
esteja sujeita a diferentes formas de limitações em cada Estado-Membro. O Comité entende que a
liberalização deve ser gradual e controlada. Assim, o Comité salienta que talvez seja mais razoável
considerar uma fase intermédia entre os limites actuais e os limites propostos pela Comissão, e
realizar um estudo aprofundado sobre as implicações dos limites para o serviço u
niversal e a respectiva qualidade.

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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O Comité reconhece que a liberalização dos serviços postais deve prosseguir com cautela e que o
objectivo a longo prazo é um Mercado Único dos serviços postais que atenda aos seguintes
aspectos: a manutenção, integridade e desenvolvimento contínuo do serviço universal, as reflexões
sobre o emprego e a resolução das questões sociais "colaterais" ligadas à presença histórica das
estações de correio e dos trabalhadores do sector postal em zonas rurais e escassamente povoadas.

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

•  Conteúdos digitais/redes mundiais
Relator :  MORGAN  (Empregadores – UK)

Referência : COM(2000) 323 final – 2000/0128 CNS – CES    1405/2000 – 2000/0128 CNS

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

•  Hora de Verão
Relator :  LEVAUX  (Empregadores – F)

Referência : COM(2000) 302 final – 2000/0140 COD – CES   1406/2000 – 2000/0140 COD

Contacto :  Luis Lobo (Tel.. : 32 2 546 9717 – e-mail :Luis.Lobo@esc.eu.int)

3. SECÇÃO "AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E AMBIENTE"

•  Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos
Relator :  COLOMBO (Trabalhadores – I)

Referência : COM(2000) 347 final – 2000/0158-0159 COD  – CES  1407/2000 – 2000/0158-0159
COD

mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu
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Síntese:

O Comité subscreve estas propostas inovadoras à luz dos vários problemas ambientais relacionados
com os REEE. Em consonância com alguns pareceres anteriores, o Comité reitera a importância da
aplicação do princípio da responsabilidade do produtor, defendendo nomeadamente que só os
produtores podem desenvolver abordagens de concepção e fabrico de equipamentos eléctricos e
electrónicos capazes de assegurar os melhores métodos de prevenção eficaz dos resíduos. No
atinente a alguns aspectos específicos da proposta relativa aos REEE, o Comité propõe,
designadamente, elevar a um nível mais ambicioso a taxa de recolha dos REEE proposta (não
vinculativa) para os agregados familiares; subscreve a introdução de objectivos ambiciosos em
matéria de valorização, reutilização e reciclagem, criticando, porém, que estes devam ser atingidos
apenas em 2006; e mostra-se reticente quanto ao recurso a uma taxa identificável no caso dos
equipamentos comercializados após a entrada em vigor da directiva. Quanto à proposta relativa às
substâncias perigosas, o Comité propõe a data de 1 de Janeiro de 2004, em vez de 2008, como
limite para a eliminação de substâncias, tais como os PBB e os PBDE, e recomenda, nesse contexto,
a consulta de todos os interessados para modificar futuramente estas disposições.

Contacto :  Julius Langendorff (Tel.. : 32 2 546 9111 – e-mail : Julius.Langendorff@esc.eu.int)

•  Informações sobre ambiente
Relator :   BRAGHIN (Empregadores – I)

Referência : COM(2000) 402 final – 2000/0169 COD – CES   1408/2000 – 2000/0169 COD 

Contacto:   Julius Langendorff (Tel.. : 32 2 546 9111 – e-mail : Julius.Langendorff@esc.eu.int)

•  Avaliação e gestão do ruído ambiente
Relator :  GAFO FERNÁNDEZ  (Empregadores – Es)

Referência : COM(2000) 468 final – 2000/0194 COD – CES 1409/2000 – 2000/0194 COD

Contacto :  Julius Langendorff  (Tel.. : 32 2 546 9111 – e-mail : Julius.Langendorff@esc.eu.int)

mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
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•  Acções de informação/promoção produtos agrícolas
Relator :  ESPUNY MOYANO  (Empregadores – Es)

     Referência :COM(2000) 538 final – 2000/0226 CNS – CES  1410/2000 – 2000/0226 CNS

Contacto :  Åsa Donell  (Tel.. : 32 2 546 9454 – e-mail :Asa.Donell@esc.eu.int)

•  Polícia sanitária/animais de companhia
Relator :   NIELSEN  (Interesses diversos – DK)

     Referência : COM(2000) 529 final – 2000/0221 COD – CES   1411/2000 – 2000/0221 COD
 
Contacto :  Nikolaos Pipiliagkas  (Tel.. : 32 2 546 9109 –  e-mail :
Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int)

•  OCM/Açúcar
Relator :   BASTIAN  (Interesses diversos – F)

     Referência : COM(2000) 604 final – 2000/0250 CNS -CES  1423/2000 – 2000/0250 CNS
 
Síntese:

O Comité defende um regulamento do açúcar que vigore até 2006 em vez de 2002, de acordo com a
proposta da Comissão. Considera que o funcionamento do regime é satisfatório e que os
compromissos de Berlim devem ser respeitados. Insiste na manutenção das disposições sobre o
regime de perequação dos custos de armazenagem; considera que é inútil a diminuição de quotas e
que as disposições financeiras relativas às primeiras 60.000 toneladas de açúcar utilizadas na
indústria química não devem ser alteradas.

Além disso, o Comité solicita participar nos estudos que a Comissão pretende efectuar para analisar,
nomeadamente, as críticas feitas à OCM do açúcar, a concentração na indústria agro-alimentar e a
transmissibilidade das alterações de preços entre o produtor e o consumidor.

Contacto :  Åsa Donell (Tel.. : 32 2 546 9454 – e-mail :Asa.Donell@esc.eu.int)

mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu
mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu
mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
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•  Frutas de casca rija
Relator :   de las HERAS CABAÑAS  (Interesses diversos – Es)

     Referência : COM(2000) 623 final – 2000/0252 CNS – CES  1412/2000 – 2000/0252 CNS
 
Contacto :  Åsa Donell (Tel.. : 32 2 546 9454 – e-mail :Asa.Donell@esc.eu.int)

•  Despesas no domínio veterinário
Relator :   JASCHICK (Interesses diversos – D)

Referência : COM(2000) 542 final – 2000/0234 CNS – CES   1463/2000 – 2000/ 234 CNS

Contacto :  Åsa Donell (Tel.. : 32 2 546 9454 – e-mail :Asa.Donell@esc.eu.int)

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

•  Admissão de valores mobiliários à cotação oficial e informação sobre esses valores (versão
codificada)

Relator:  LEHNHOFF (Empregadores – D)

Referências: COM(2000) 126 final – COD 2000/0174 – CES  1415/2000

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

•  IVA: Serviços prestados por via electrónica
Relator:  WALKER (Interesses diversos – UK)

Referências: COM (2000) 349 final – 2000/0147 (COD) – 2000/0148 (CNS) – CES 1413/2000

mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu
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Síntese:

O Comité concorda com a Comissão no referente à necessidade de eliminar as desvantagens
concorrenciais que afectam os operadores europeus em comparação com os operadores de países
terceiros. Se o IVA continuar a ser o modelo a seguir do imposto europeu sobre o consumo,
aplicável a todas as transacções comerciais, devem ser introduzidas disposições em conformidade
com a proposta. O Comité lamenta, todavia, a morosidade com que está a ser introduzido um novo
sistema definitivo de IVA e congratula-se com o propósito da Comissão de se empenhar totalmente
neste projecto.

Contacto: Katarina Lindahl (Phone: 32 2 546 9254, e-mail: Katarina.Lindahl@esc.eu.int)

•  Aplicação da taxa normal mínima ao sistema do IVA
Relator:  WALKER (Empregadores – UK)

Referências: COM(2000) 537 final – 2000/0223 CNS – CES 1414/2000

Contacto: Katarina Lindahl (Tel.: 32 2 546 9254, e-mail: Katarina.Lindahl@esc.eu.int)

5. SECÇÃO "EMPREGO, ASSUNTOS SOCIAIS E CIDADANIA"

•  Grotius – civil
Relator:  CAVALEIRO BRANDÃO (Empregadores – P)
Co-Relatores:  FLORIO (Trabalhadores– I)

          HERNANDEZ BATALLER (Interesses diversos – ES)

Referências: COM(2000) 516 final – 2000/0220 (CNS) – CES 1420/2000

     Síntese:

Os objectivos prosseguidos pelo GROTIUS, a intenção de desenvolver a sua articulação com a
Acção Robert Schuman e, consequentemente, a proposta de prorrogação do programa por mais um
ano, merecem o acordo do Comité.

     Contacto: Stefania Barbesta (Tel..: 32 2 546.95.10, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

mailto:Katarina.Lindahl@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:Katarina.Lindahl@cese.europa.eu
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•  Programas de acção comunitária no domínio da saúde pública
Relator:  FUCHS (Interesses diversos – D)

Referências: COM(2000) 448 final – 2000/192 (COD) – CES  1419/2000

Síntese:

Na pendência da adopção do novo programa de acção global no domínio da saúde pública, que vai
substituir os actuais programas, o Comité acolhe favoravelmente a proposta da Comissão de
prolongar os seis programas de acção comunitária no domínio da saúde pública até 31 de Dezembro
de 2002.

    Contacto:  Stefania Barbesta (Tel..: 32 2 546.95.10, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Programa de acção no domínio da saúde pública 2001-2006
Relator:  FUCHS (Interesses diversos – D)

Referência: COM(2000) 285 final – 2000/0119 (COD) – CES  1417/2000

Síntese:

O Comité acolhe favoravelmente a proposta. Para o Comité, a Comunicação da Comissão sobre a
estratégia para a política da saúde da Comunidade representa uma viragem na actuação política da
Comissão de uma abordagem individualizada em função de temas prioritários para uma estratégia
coerente e abrangente com duas vertentes principais: por um lado, o apoio aos esforços dos
Estados-Membros no domínio da saúde; por outro, uma maior coordenação de outras medidas
individuais da União e a avaliação da adequação das outras políticas comunitárias aos imperativos
da saúde pública.

Quanto ao fórum europeu de saúde com funções consultivas que a Comissão tenciona instituir,
não especificando o peso que esse organismo consultivo assumirá e deixando ainda em aberto a
composição do mesmo, o Comité recomenda que se dê, no quadro da elaboração dos
programas, maior importância e mais oportunidades de cooperação às autoridades oficiais
competentes no domínio da saúde e às autarquias.

     Contacto: Stefania Barbesta (Tel..: 32 2 546.95.10, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  Livro Branco: Política da juventude
Relatora:  Hassett (Interesses diversos – IR)

     Referência: Parecer de iniciativa – CES  1418/2000

     Síntese:

No seu parecer, o Comité salientou as seguintes vertentes:

− Emprego e integração social dos jovens. O Comité entende que os Estados-Membros,
com o apoio da Comunidade, deveriam assumir um compromisso quantitativo de redução
do desemprego dos jovens.

− Educação e mobilidade. O Comité considera que as medidas adoptadas em matéria de
formação profissional ao longo da vida deveriam ser alargadas para garantirem a sua
acessibilidade a partir de uma idade mais jovem, a existência de melhores oportunidades e o
reconhecimento do valor da aprendizagem não formal como um aspecto importante da
formação profissional ao longo da vida. Tal deveria incluir medidas para promover a
aprendizagem visando uma cidadania europeia activa.

 
− Participação e sociedade civil. O Comité reafirma o princípio básico da participação da

juventude na concepção, aplicação e avaliação da política da juventude. O Comité vê nas
estruturas representativas dos jovens e nas organizações de juventude um elemento-chave da
política da juventude e um instrumento único para promover a participação a todos os níveis.

    Contacto: Stefania Barbesta (Tel..: 32 2 546.95.10, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Rumo a uma estratégia-quadro comunitária sobre a igualdade entre homens e mulheres
(2001-2005)

Relatora: WAHROLIN (Interesses diversos– Sv)

 Referências : COM(2000) 335 final – 2000/0143 CNS – CES 1416/2000

Síntese:

O Comité regista com agrado a proposta da Comissão e realça as vantagens de combinar a
abordagem "mainstreaming" com acções positivas. O Comité considera que tanto a legislação como
a informação são instrumentos preciosos. O Comité sente-se chamado a realçar a importância de
envolver as ONG nos vários tipos de acções de promoção da igualdade entre homens e mulheres. É
essencial acompanhar a par e passo a forma como os Estados-Membros aplicam as decisões
comunitárias nesta matéria.

Contacto: Susanne Johansson (Tel.: 32 2 546 9619, e-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
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COMISSÕES
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 DESIGNAÇÃO DE RELATORES (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PSE

Comissão Europeia: serviço externo,
desenvolvimento.

DEVE (P) 13.12.00 C5-0629/00

Grupo
PSE

CE/México -  Acordo de Parceria
Económica, de Concertação Política e de
Cooperação: aplicação dos artigos
6º,9º,12º (2b)

DEVE (P) 13.12.00 C5-0698/00

Grupo
VERTS/ALE

Transportes terrestres, ferroviários e
rodoviários: obrigações de serviço
público

ECON (P) 13.12.00 C5-0326/00

PEIJS
(PPE-DE)

A liquidação obrigatória das empresas de
seguros

ECON (F) 13.12.00 C2-0208/86

Grupo
PSE

Imposto sobre o valor acrescentado:
condições aplicáveis à facturação (alt.
Dir. 77/388/CEE)

ECON (F) 13.12.00
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ACTOS OFICIAIS
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Documento de trabalho dos serviços da Comissão: Avaliação
intercalar do 5º programa-quadro de investigação e
desenvolvimento tecnológico

CULT
FEMM
ITRE

SEC (00) 1780
final

Documento de trabalho dos serviços da Comissão: O ITER e a
investigação europeia sobre a fusão nuclear controlada

ITRE SEC (00) 1944
final

Decisão dos representantes dos Governos dos Estados-
membros da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
reunidos no Conselho relativa às consequências financeiras do
termo de vigência do Tratado que institui a Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço

CONT
ITRE

BUDG

COM (00) 519
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre a aplicação do acordo entre as Comunidades Europeias e
o Governo do Canadá sobre a aplicação dos respectivos
direitos de concorrência - 17 de Junho de 1999 a 31 de
Dezembro de 1999

ECON
ITRE

COM (00) 645
final

Comunicação da Comissão: Análise dos instrumentos
financeiros comunitários específicos para as PME

EMPL
ITRE

BUDG

COM (00) 653
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Relatório intercalar sobre o plano de acção em
matéria de capital de risco

EMPL
ITRE

ECON

COM (00) 658
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: Comentários da Comissão às conclusões da avaliação
quinquenal dos programas-quadro de IDT

TOUT
ITRE

COM (00) 659
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão: Segurança da actividade mineira:
análise de acidentes recentes

ITRE
JURI
ENVI

COM (00) 664
final

Relatorio da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
relativo à execução da assistência macrofinanceira a países
terceiros em 1999

AFET
ITRE

COM (00) 682
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu,
ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões:
Progressos verificados após as conclusões do Conselho
relativas a "Turismo e Emprego"

EMPL
RETT

COM (00) 696
final

Relatorio da Comissão: 11º relatório anual sobre os Fundos
estruturais (1999) Volume I - Anexos Volume II

TOUT
RETT

COM (00) 698
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
relativo à execução do Regulamento (CE, Euratom) nº 58/97
do Conselho

ECON
ITRE

COM (00) 719
final
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Propostas alteradas
(Artigo 250º, Nº 2 do Tratado CE)

Assunto Competência Doc.

Proposta alterada de um regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários

ITRE
JURI

COM (00) 660
final
CNS 000225

Proposta alterada de regulamento do Conselho relativo à
competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de
decisões em matéria civil e comercial

LIBE
JURI

COM (00) 689
final
CNS 930463

Proposta alterada de Decisão do Conselho relativa às
orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros
em 2001

ECON
FEMM
ITRE
EMPL

COM (00) 735
final
CNS 990154
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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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Período de sessões de 29 e 30 de Novembro de 2000

Bruxelas

Resoluções e decisões aprovadas,
temas debatidos em sessão e seguimento dado
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Aspects de la reforme
de la Commission

Relations UE-PVD
Emploi - dimension locale
Travail domestique

normalisation
Femmes - règlement
pacifique des conflits

Textes préparatoires

Sécurité maritime
prévention des pollutions

vie à bord
Coque des pétroliers
Inspection des navires
Pollution marine

accidentelle
EDICOM

codécision

Statut des fonctionnaires

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Préparation duConseil européen de Nice
Politique commerciale

Sécurité maritime
PESC

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Afghanistan

Questions orales

PESC progrès réalisés
Politique européenne commune en
matière de sécurité et de défense

après Cologne et Helsinki

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session NOV II 2000 Bruxelles
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le globe en séance

Afghanistan

Déclaration du Conseil et de la
Commission sur Conseil
Européen de Nice :

Déclaration de la
Commission sur la
Conférence de La Haye
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Actividades Legislativas

I. Documentos preparatórios

Título Autor Relator Doc. Sessão Ref. do dossier Processo Deliberação em
sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Participação das mulheres na resolução pacífica
de conflitos

FEMM Theorin A5-0308/2000 2000/2025 INI Resolução aprovada
com alterações

…/… 15/11/00 30/11/00

Normalização do trabalho doméstico numa
economia informal

FEMM Smet A5-0301/2000 2000/2021 INI Resolução aprovada
com alterações

…/… 15/11/00 30/11/00

Reforma da Comissão e as suas repercussões
sobre a eficácia das relações da União Europeia
com os países em desenvolvimento

DEVE Sauquilo Perez
del Arco

A5-0337/2000 2000/2051 INI Resolução aprovada
com alterações

…/… 29/11/00 30/11/00

Reforma da Comissão (aspectos respeitantes à
Comissão do Controlo Orçamental)

CONT Pomes-Ruiz A5-0329/2000 2000/2215 COS Resolução aprovada
com alterações

…/… 29/11/00 30/11/00

Reforma da Comissão – os aspectos referentes à
Comissão dos Assuntos Constitucionais

AFCO Lamassoure A5-0328/2000 2000/2218 COS Resolução aprovada
com alterações

…/… 29/11/00 30/11/00

Reforma da Comissão (Aspectos relativos à
Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado
Interno)

JURI Harbour A5-0326/2000 2000/2216 COS Resolução aprovada
com alterações

…/… 29/11/00 30/11/00

Reforma da Comissão (aspectos respeitantes à
da Comissão dos Orçamentos)

BUDG Guy-Quint A5-0327/2000 2000/2217 COS Resolução aprovada
com alterações

…/… 29/11/00 30/11/00

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao
Parlamento Europeu, ao Comité Económico e
Social e ao Comité das Regiões – Acção local
em prol do emprego – Uma dimensão local para
a estratégia europeia de emprego

EMPL Ghilardotti A5-0341/2000 2000/2275 COS Resolução aprovada
sem alterações

sem debate sem debate 30/11/00
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II. Processos legislativos

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

Título Autor: ref. do dossier
Doc.  Sessão

Relator

Processo Deliberação em sessão Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão
Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que define um
quadro comunitário para a cooperação no domínio da poluição
marinha acidental ou deliberada

DEVE 1998/0350
A5-0336/2000

McKenna

***III projecto comum aprovado 30/11/00 30/11/00 30/11/00

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

RETT 2000/0066
A5-0342/2000

Ortuondo Larrea

***I prop. legislativa alterada 30/11/00 30/11/00 30/11/00

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

RETT 2000/0065
A5-0343/2000

Watts

***I prop. legislativa alterada 30/11/00 30/11/00 30/11/00

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
introdução acelerada dos requisitos de construção em casco duplo
ou equivalente para os navios petroleiros de casco simples

RETT 2000/0067
A5-0344/2000

Hatzidakis

***I prop. legislativa alterada 30/11/00 30/11/00 30/11/00

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um
conjunto de acções referentes à rede transeuropeia de recolha,
produção e difusão das estatísticas das trocas de bens intra e
extra-comunitárias (EDICOM)

ECON 2000/0201
A5-0353/2000

Lulling

***I prop. legislativa alterada sem debate sem debate 30/11/00

Regulamento (CE, CECA, EURATOM) do Conselho que altera o
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias e o Regime
aplicável aos outros agentes destas comunidades no que respeita
às modalidades de adaptação das remunerações e à contribuição
temporária

JURI 2000/0231
C5-0496/2000
processo sem

relatório

* prop. legislativa aprovada sem debate sem debate 30/11/00
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III. Alterações legislativas

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que define um
quadro comunitário para a cooperação no domínio da poluição
marinha acidental ou deliberada

1998/0350 DEVE ***III A5-
0336/2000

McKenna 0 0 0 0 0 0 0 0

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

2000/0066 RETT ***I A5-
0342/2000

Ortuondo
Larrea

18 18 2 0 0 5 13 0

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

2000/0065 RETT ***I A5-
0343/2000

Watts 8 11 3 0 0 3 8 0

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
introdução acelerada dos requisitos de construção em casco
duplo ou equivalente para os navios petroleiros de casco
simples

2000/0067 RETT ***I A5-
0344/2000

Hatzidakis 21 21 0 0 0 12 7 2

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um
conjunto de acções referentes à rede transeuropeia de recolha,
produção e difusão das estatísticas das trocas de bens intra e
extra-comunitárias (EDICOM)

2000/0201 ECON ***I A5-
0353/2000

Lulling 7 7 0 0 0 1 4 2

Regulamento (CE, CECA, EURATOM) do Conselho que
altera o Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
e o Regime aplicável aos outros agentes destas comunidades
no que respeita às modalidades de adaptação das
remunerações e à contribuição temporária

2000/0231 JURI * C5-
0496/2000

sem
relatório

0 0 0 0 0 0 0 0
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IV. Consultas legislativas com incidência financeira

Título ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Compe-
tência

quanto à
matéria
de fundo

Quadro jurídico Financiamento Progra-
mação

financeira
-

imputação

Exercício
Orçamen-

tal

Observações

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

2000/0157 29/11/00 EMPL novo instrumento jurídico acção que necessita de
co-financiamento

P-INT 2001+n Em 16 de Novembro de 2000, o PE
aprovou esta proposta com alterações
com repercussões financeiras. Na sua
proposta alterada, a COM procede à
adaptação consentânea da ficha
financeira.

Recomendação – alterada – do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa à
mobilidade na Comunidade dos estudantes,
formandos, jovens voluntários, docentes e
formadores

2000/0021 29/11/00 CULT instrumento jurídico
renovado

acção que necessita de
co-financiamento

POL INT
Educ

2001+n Em 5 de Outubro de 2000, o PE
aprovou esta proposta com
alterações. Na sua proposta alterada,
a COM incluiu, nomeadamente, as
alterações nºs 16 a 18, que se
propunham como objectivo
especificar as medidas destinadas a
reduzir os obstáculos linguísticos e
culturais, facilitar o financiamento da
mobilidade e a promoção de um
espaço europeu das qualificações.
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Controlo Político

Título Autor Relator Doc. sessão ref. do
dossier

Processo Deliberação
em sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Conferência de Haia sobre as alterações climáticas Comissão Walström …/… …/… Declaração …/… …/… 29/11/00 …/…
Preparação do Conselho Europeu de Nice de 8 e 9 de
Dezembro de 2000, incluindo a política comercial (artigo
133º do Tratado)

Conselho Védrin …/… …/… Declaração
Conselho

…/… 29/11/00 …/… …/…

Preparação do Conselho Europeu de Nice de 8 e 9 de
Dezembro de 2000, incluindo a política comercial (artigo
133º do Tratado)

Comissão Prodi …/… …/… Declaração
Comissão

…/… …/… 29/11/00 …/…

Instituição de uma política europeia comum em matéria de
segurança e de defesa após Colónia e Helsínquia

AFET Lalumière A5-0339/2000 2000/2005 INI Resolução
aprovada com

alterações

29/11/00 29/11/00 30/11/00

Segurança marítima Conselho Gayssot …/… …/… Declaração
Conselho

…/… 30/11/00 …/… …/…

Segurança marítima Comissão Gayssot …/… …/… Declaração
Comissão

…/… …/… 30/11/00 …/…

Progressos realizados na aplicação da Política Externa e de
Segurança Comum

AFET Brok A5-0340/2000 2000/2038 INI Resolução
aprovada com

alterações

29/11/00 29/11/00 30/11/00

Situação política e ajuda humanitária no Afeganistão AFET Brok B5-0549/2000 …/... QUO-
Conselho

…/… 29/11/00 29/11/00 …/…

Situação política e ajuda humanitária no Afeganistão AFET Brok B5-0550/2000 …/... QUO-
Comissão

…/… …/… 29/11/00 …/…

Preparação do Conselho Europeu de Nice de 7, 8 e 9 de
Dezembro, incluindo a política comercial comum (artigo
133º do Tratado CE)

Grupos
políticos

…/… B5-0884/2000 …/… Debate sobre
questões
actuais

Resolução
comum

aprovada com
alterações

29/11/00 29/11/00 30/11/00

Situação no Afeganistão Grupos
políticos

…/… B5-0892/20000 …/… Debate sobre
questões
actuais

Resolução
aprovada com

alterações

29/11/00 29/11/00 30/11/00
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Período de sessões de 11 a 15 de Dezembro de 2000

Estrasburgo

Resoluções e decisões aprovadas,
temas debatidos em sessão e seguimento dado
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Vers une Europe pour tous âges
UE/Indonèsie- développement des relations
Taxation du carburant d'aviation
Recours au principe de précaution
FEDER:orientations 2000-2006
Croatie:négociation d'un accord
Féd.Russe:stratégie commune de l'UE

Textes préparatoires

alimentation animale
contrôles officiels

additifs alimentaires
tabac
médicaments

à usage humain
offres publiques
droit de suite
vehicules à moteur
MEDIA 2001-2005
poids lourds

milieu urbain
développement durable
heure d'été
services postaux
TVA-coop.administrative
formation des gens de mer
extraits de café/chicorée
programmes de santé publique
gestion du bruit ambiant

codécision

Dépenses dans le domaine vétérinaire
Chypre particip. aux progr.communautaires

TVA-services fournis par voie
électronique

- application du minimum du taux normal
procédures pénales
statut des victimes
OCM-bananes
Produits agricoles-actions d'information
développement et utilisation

du contenu numérique
Grotius-civil

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Conseil européen de Nice
Deuxième train de mesures-Erika II
Sommet UE/Etats Unis

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Sous-marin "Tireless"

Questions orales

Situation de la construction navale
Haut Commissariat
50ème anniversaire
Serbie-prisonniers politiques
Tunisie
Mozambique
Côte d'Ivoire
Chili

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Budget 2001
Instrument de flexibilité
Protection des intérêts financiers
Reforme des procédures

et contrôle budgétaire

Travaux budgétaires

commission temporaire
sur la génétique humaine

Décisions diverses

Session DEC 2000 Strasbourg
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le globe en séance

UE-Indonésie : développement
de relations

Tunisie : droits de l'homme

Prix Sakharov : attribution du prix à
« Basta Ya »

Budget général 2001

Gibraltar : sous-marin
britannique "Tireless"

Nice : Conseil européen

R.F.Yougoslavie : prisonniers
politiques ; instabilité aux
frontières frontières du Kosovo

Chili : droits de l'homme :
consolidation de la démocratie

Mozambique : droits de
l'hommeCôte d'Ivoire

Croatie : accord de stabilisation et
d'association

Suisse : 50ème anniversaire du
HCNUR

Chypre : particip. aux
progr. communautaires

Sommet UE/Etats-Unis d'Amérique :
déclaration de la Commission

Suisse : poids lourds
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Actividade Legislativa

I. Documentos preparatórios

Título Autor Relator Doc. sessão ref. do
dossier

Processo Deliberações em
sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão
"Uma Europa para todas as idades - Promover
a prosperidade e a solidariedade entre as
gerações”

EMPL Sbarbati A5-
0319/2000

1999/2159 COS resolução
aprovada sem

alterações

…/… 15-Dez-00 15-Dez-00

O desenvolvimento de relações mais estreitas
entre a Indonésia e a União Europeia

AFET Maij-Weggen A5-
0323/2000

2000/2152 COS resolução
aprovada com

alterações

…/… 12-Dez-00 13-Dez-00

Tributação dos combustíveis para aeronaves ECON Garcia-
Margallo y

Marfil

A5-
0334/2000

2000/2114 COS resolução
aprovada sem

alterações

…/… 13-Dez-00 14-Dez-00

Princípio da precaução ENVI Patrie A5-
0352/2000

2000/2086 COS resolução
aprovada com

alterações

…/… 13-Dez-00 14-Dez-00

“As regiões na nova economia” – Orientações
relativas às acções inovadoras do FEDER para
o período 2000-2006

RETT Markov A5-
0354/2000

2000/2270 COS resolução
aprovada sem

alterações

…/… 14-Dez-00 14-Dez-00

Implementação da estratégia comum da União
Europeia em relação à Rússia

AFET Oostlander A5-
0363/2000

2000/2007 INI resolução
aprovada com

alterações

…/… 12-Dez-00 13-Dez-00

Viabilidade da negociação de um Acordo de
Estabilização e de Associação com a República
da Croácia

AFET Baltas A5-
0364/2000

2000/2244 COS resolução
aprovada com

alterações

…/… 12-Dez-00 13-Dez-00
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II. Processos legislativos

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

Título Autor: ref. do dossier
Doc.  sessão

Relator

Processo Deliberações em sessão Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 95/53/CE do Conselho, que fixa os
princípios relativos à organização dos controlos
oficiais no domínio da alimentação animal

DELE 1998/0301
A5-0372/2000

Staes

***III projecto comum
aprovado

…/… 13-Dez-00 14-Dez-00

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 95/2/CE relativa aos aditivos
alimentares com excepção dos corantes e dos
edulcorantes

ENVI 1999/0158
A5-0347/2000

Lannoye

***II pos. comum alterada …/… 13-Dez-00 14-Dez-00

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

ENVI 1999/0244
A5-0348/2000

Maaten

***II pos. comum alterada …/… 11-Dez-00 13-Dez-00

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à aproximação das disposições legais,
regulamentares e administrativas dos
Estados-Membros respeitantes à aplicação de boas
práticas clínicas na condução dos ensaios clínicos de
medicamentos para uso humano

ENVI 1997/0197
A5-0349/2000

Liese

***II pos. comum alterada …/… 11-Dez-00 12-Dez-00

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho em
matéria de direito das sociedades relativa às ofertas
públicas de aquisição

JURI 1995/0341
A5-0368/2000

Lehne

***II pos. comum alterada …/… 12-Dez-00 13-Dez-00
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Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa ao direito de sequência em benefício do autor
de uma obra de arte original que seja objecto de
alienações sucessivas

JURI 1996/0085
A5-0370/2000

Zimmerling

***II pos. comum alterada …/… 12-Dez-00 13-Dez-00

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

ENVI 2000/0040
C5-0522/2000
sem relatório

***II pos. comum aprovada …/… …/… 13-Dez-00

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a um programa de formação para os
profissionais da indústria europeia de programas
audiovisuais (MEDIA – Formação) (2001-2005)

CULT 1999/0275
C5-0616/2000
sem relatório

***II pos. comum aprovada …/… …/… 13-Dez-00

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
sobre a repartição de autorizações para os veículos
pesados que circulam na Suíça

RETT 1999/0022
C5-0696/2000
sem relatório

***II pos. comum aprovada …/… 14-Dez-00 14-Dez-00

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a um quadro comunitário de cooperação para
o desenvolvimento urbano sustentável

ENVI 1999/0233
A5-0350/2000

Lienemann

***I prop. legislativa alterada …/… 13-Dez-00 14-Dez-00

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à hora de Verão

RETT 2000/0140
A5-0356/2000

Honeyball

***I prop. legislativa alterada …/... 11-Dez-00 12-Dez-00

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 97/67/CE no que respeita à
prossecução da abertura à concorrência dos serviços
postais da Comunidade

PETI 2000/0139
A5-0361/2000

Ferber

***I prop. legislativa alterada …/… 13-Dez-00 14-Dez-00

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (CEE) nº 218/92 do
Conselho relativo à cooperação administrativa no
domínio dos impostos indirectos (IVA)

ECON 2000/0147
A5-0362/2000

Garcia-Margallo y
Marfil

***I prop. legislativa alterada …/… 13-Dez-00 14-Dez-00
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Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa ao nível mínimo de formação dos marítimos
(versão codificada)

JURI 2000/0131
C5-0285/2000
sem relatório

***I prop. legislativa aprovada …/… …/… 12-Dez-00

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 80/232/CEE no que respeita à gama
de pesos nominais referente aos extractos de café e
aos extractos de chicória

ENVI 2000/0235
C5-0485/2000
sem relatório

***I prop. legislativa aprovada …/… …/… 12-Dez-00

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que
prolonga determinados programas de acção
comunitária no domínio da saúde pública, adoptados
pelas Decisões n°s 645/96/CE, 646/96/CE,
647/96/CE, 102/97/CE, 1400/97/CE e 1296/1999/CE,
e que altera as referidas Decisões

ENVI 2000/0192
A5-0377/2000

Trakatellis

***I prop. legislativa alterada …/… 11-Dez-00 13-Dez-00

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente

ENVI 2000/0194
A5-0378/2000

de Roo

***I prop. legislativa alterada …/… 13-Dez-00 14-Dez-00

Directiva do Conselho que altera a Directiva
77/388/CEE no que se refere ao regime do imposto
sobre o valor acrescentado aplicável a determinados
serviços prestados por via electrónica

ECON 2000/0148
A5-0362/2000

Garcia-Margallo y
Marfil

* prop. legislativa alterada …/… 13-Dez-00 14-Dez-00

Directiva do Conselho que altera, no que respeita ao
período de aplicação da taxa normal mínima, a
Directiva 77/388/CEE relativa ao sistema comum do
imposto sobre o valor acrescentado

ECON 2000/0223
A5-0366/2000

Torres Marques

* prop. legislativa alterada …/… 13-Dez-00 14-Dez-00

Regulamento do Conselho que prorroga o programa
de incentivo e de intercâmbio destinado aos
profissionais da justiça no domínio do Direito Civil
(Grotius – Civil)

LIBE 2000/0220
C5-0494/2000
sem relatório

* prop. legislativa aprovada …/… …/… 13-Dez-00

Decisão do Conselho que altera a Decisão
90/424/CEE, relativa a determinadas despesas no
domínio veterinário

AGRI 2000/0234
C5-0495/2000
sem relatório

* prop. legislativa aprovada …/… …/… 13-Dez-00
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Título Autor: ref. do dossier
Doc.  sessão

Relator

Processo Deliberações em sessão Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

sessão
d'adoption

Decisão do Conselho relativa à conclusão de um
acordo entre a Comunidade e a República de Chipre
que adopta os termos e condições para a participação
de Chipre em programas comunitários nas áreas da
formação, da educação e da juventude

CULT 2000/0270
C5-0577/2000
sem relatório

* prop. legislativa aprovada …/… …/… 13-Dez-00

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento
(CEE) n° 404/93 que estabelece a organização
comum de mercado no sector das bananas

AGRI 1999/0235
A5-0374/2000

Dary

* prop. legislativa alterada …/… 13-Dez-00 14-Dez-00

Regulamento do Conselho relativo a acções de
informação e promoção a favor dos produtos
agrícolas no mercado interno

AGRI 2000/0226
A5-0385/2000

Dary

* prop. legislativa alterada …/… 15-Dez-00 15-Dez-00

Decisão do Conselho que adopta um programa
comunitário plurianual para estimular o
desenvolvimento e a utilização de conteúdos digitais
europeus nas redes mundiais e promover a
diversidade linguística na sociedade da informação

ITRE 2000/0128
A5-0390/2000

Gill

* prop. legislativa alterada …/… 13-Dez-00 14-Dez-00

Iniciativa da República Portuguesa tendo em vista a
adopção de uma decisão-quadro do Conselho relativa
ao estatuto da vítima em processo penal

LIBE 2000/0813
A5-0355/2000

Cerdeira Morterero

* ini - alterada …/... 11-Dez-00 12-Dez-00
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III. Alterações legislativas

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 95/2/CE
relativa aos aditivos alimentares com excepção dos corantes e dos edulcorantes

1999/0158 ENVI ***II A5-0347/2000 Lannoye 1 1 0 0 0 0 1 0

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

1999/0244 ENVI ***II A5-0348/2000 Maaten 34 32 8 0 1 12 18 1

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das
disposições legais, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros
respeitantes à aplicação de boas práticas clínicas na condução dos ensaios clínicos de
medicamentos para uso humano

1997/0197 ENVI ***II A5-0349/2000 Liese 24 23 15 0 0 5 18 0

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho em matéria de direito das sociedades
relativa às ofertas públicas de aquisição

1995/0341 JURI ***II A5-0368/2000 Lehne 18 15 1 0 0 1 14 0

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao direito de sequência em
benefício do autor de uma obra de arte original que seja objecto de alienações
sucessivas

1996/0085 JURI ***II A5-0370/2000 Zimmerling 15 13 0 0 0 4 9 0

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um quadro comunitário de
cooperação para o desenvolvimento urbano sustentável

1999/0233 ENVI ***I A5-0350/2000 Lienemann 27 23 7 0 0 0 19 4

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à hora de Verão 2000/0140 RETT ***I A5-0356/2000 Honeyball 0 2 2 0 0 1 1 0
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 97/67/CE no
que respeita à prossecução da abertura à concorrência dos serviços postais da
Comunidade

2000/0139 PETI ***I A5-0361/2000 Ferber 45 47 0 0 35 12 0

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CEE)
nº 218/92 do Conselho relativo à cooperação administrativa no domínio dos impostos
indirectos (IVA)

2000/0147 ECON ***I A5-0362/2000 Garcia-
Margallo y

Marfil

1 1 0 0 0 0 1 0
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Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que prolonga determinados programas
de acção comunitária no domínio da saúde pública, adoptados pelas Decisões n°s
645/96/CE, 646/96/CE, 647/96/CE, 102/97/CE, 1400/97/CE e 1296/1999/CE, e que
altera as referidas Decisões

2000/0192 ENVI ***I A5-0377/2000 Trakatellis 9 9 0 0 3 6 0

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à avaliação e gestão do ruído
ambiente

2000/0194 ENVI ***I A5-0378/2000 de Roo 36 36 7 1 0 8 25 2

Iniciativa da República Portuguesa tendo em vista a adopção de uma decisão-quadro
do Conselho relativa ao estatuto da vítima em processo penal

2000/0813 LIBE * A5-0355/2000 Cerdeira
Morterero

58 53 0 0 0 12 41 0

Directiva do Conselho que altera a Directiva 77/388/CEE no que se refere ao regime
do imposto sobre o valor acrescentado aplicável a determinados serviços prestados
por via electrónica

2000/0148 ECON * A5-0362/2000 Garcia-
Margallo y

Marfil

11 9 0 0 0 3 6 0

Directiva do Conselho que altera, no que respeita ao período de aplicação da taxa
normal mínima, a Directiva 77/388/CEE relativa ao sistema comum do imposto sobre
o valor acrescentado

2000/0223 ECON * A5-0366/2000 Torres
Marques

3 3 0 0 0 2 1 0

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n° 404/93 que estabelece
a organização comum de mercado no sector das bananas

1999/0235 AGRI * A5-0374/2000 Dary 35 35 0 0 0 22 13 0

Regulamento do Conselho relativo a acções de informação e promoção a favor dos
produtos agrícolas no mercado interno

2000/0226 AGRI * A5-0385/2000 Dary 26 30 3 0 0 10 20 0

Decisão do Conselho que adopta um programa comunitário plurianual para estimular
o desenvolvimento e a utilização de conteúdos digitais europeus nas redes mundiais e
promover a diversidade linguística na sociedade da informação

2000/0128 ITRE * A5-0390/2000 Gill 49 44 1 0 0 18 13 13
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IV. Consultas legislativas com incidência financeira

Título ref. do
dossier

Data de
comunic.
em sessão

Compet.
matéria
de fundo

quadro
jurídico

financiamento Program.
financeira -
imputação

Exerc.
Orçam. -

Observações

Regulamento do Conselho que prorroga o
programa de incentivo e de intercâmbio
destinado aos profissionais da justiça no
domínio do Direito Civil (Grotius – Civil)

2000/0220 11-Dez-00 LIBE instrumento
jurídico

reconduzido

acção a cargo
do orçamento
da UE

POL INT
JAI

2001 primeira consulta em 6 de Outubro de 2000;
relatório aprovado em 13 de Dezembro de
2000;

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

2000/0297 11-Dez-00 RETT instrumento
jurídico novo

acção a cargo
do orçamento
da UE

ADMIN 2001+n COM: Na falta de um documento uniforme
que ateste a regularidade do estatuto
profissional, os agentes encarregados do
controlo nos Estados-Membros vêem-se na
quase impossibilidade de determinar se o
condutor de um veículo proveniente de um
outro Estado-Membro  tem o direito de o
conduzir. A criação de um documento
comunitário uniforme permitirá aos
organismos nacionais de controlo
procederem à verificação eficaz do estatuto
profissional dos condutores de veículos que
efectuem transportes internacionais em toda
a Comunidade.

Proposta de 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 11-Dez-00 ENVI instrumento
jurídico novo

criação de
uma

Autoridade
Alimentar
Europeia
(AAE)

acção a cargo
do orçamento
da UE

P-INT 2001+n COM: Dado que a nova Autoridade deverá
partir do zero, serão necessárias despesas de
lançamento antes da transferência efectiva
dos comités científicos. Os cálculos das
necessidades em termos de recursos são da
responsabilidade de uma entidade autónoma
(isto é, que não dependa da infra-estrutura da
Comissão).
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Actividade Orçamental
Título Autor: ref. do dossier

Doc.  sessão
Relator

Proces
so

Deliberações em
sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

sessão de
aprovação

Protecção dos interesses financeiros das Comunidades - Luta antifraude - Para uma
abordagem estratégica global

CONT 2000/2279
A5-0376/2000

Theato

COS resolução aprovada
com alterações

…/… 12-Dez-00 13-Dez-00

Projecto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2001 modificado
pelo Conselho (todas as secções)

BUDG 1999/2190
A5-0380/2000
Haug/Ferber

BUD resolução aprovada
com alterações

12-Dez-00 12-Dez-00 14-Dez-00

Reforma dos processos e instituições de controlo orçamental CONT 2000/2008
A5-0383/2000

Morgan

INI resolução aprovada
com alterações

…/… 12-Dez-00 13-Dez-00

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a mobilização do instrumento de
flexibilidade (ponto 24 do Acordo Interinstitucional de 6 de Maio de 1999 sobre a
disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental)

BUDG C5-0665/2000
A5-0391/2000
Colom I Naval

ACI resolução aprovada
com alterações

12-Dez-00 12-Dez-00 14-Dez-00
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Controlo Político

Título Autor Relator Doc. sessão ref. do
dossier

Processo Deliberações em
sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão
Conselho Europeu -Nice Grupos

políticos
…/… B5-

0938/2000
…/… Debate sobre

questões actuais
resolução comum

aprovada com
alterações

…/… …/… 14-Dez-00

Conselho  Europeu -Nice Conselho Chirac …/… …/… Declaração
Conselho

…/… 12-Dez-00 …/… …/…

Conselho  Europeu -Nice Comissão Prodi …/… …/… Declaração
Comissão

…/… …/… 12-Dez-00 …/…

50º Aniversário do Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados

Grupos
políticos

…/... B5-
0901/2000

…/... Debate sobre
questões actuais

resolução comum
aprovada

…/… 14-Dez-00 14-Dez-00

Costa do Marfim Grupos
políticos

…/... B5-
0906/2000

…/... Debate sobre
questões actuais

resolução comum
aprovada

…/… 14-Dez-00 14-Dez-00

Segundo pacote de medidas em matéria de
segurança marítima (Erika II)

Comissão Palacio …/… …/… Comunicação …/… …/… …/… …/…

Processo instruído contra o General Pinochet e a
consolidação da democracia no Chile

Grupos
políticos

…/... B5-
0903/2000

…/... Debate- Direitos
do Homem

resolução comum
aprovada

…/… 14-Dez-00 14-Dez-00

Presos políticos na República Federal da
Jugoslávia e a instabilidade nas fronteiras do
Kosovo

Grupos
políticos

…/... B5-
0902/2000

…/... Debate sobre
questões actuais

resolução comum
aprovada

…/… 14-Dez-00 14-Dez-00

Prisioneiros turcos em greve de fome Grupos
políticos

…/... B5-
0904/2000

…/... Debate- Direitos
do Homem

resolução retirada …/… 14-Dez-00 …/…

Situação em Moçambique Grupos
políticos

…/... B5-
0910/2000

…/... Debate- Direitos
do Homem

resolução comum
aprovada

…/… 14-Dez-00 14-Dez-00

Situação da construção naval mundial ITRE Langen A5-
0371/2000

2000/2213 COS resolução aprovada
com alterações

…/… 14-Dez-00 14-Dez-00
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Cimeira UE/Estados Unidos Comissão Patten …/… …/… Declaração
Comissão

…/… …/… 13-Dez-00 …/…

Submarino nuclear "Tireless" em Gibraltar Grupos
políticos

…/… B5-
0894/2000

…/… QUO-Comissão resolução aprovada
sem alterações

…/… 14-Dez-00 14-Dez-00

Tunísia Grupos
políticos

…/… B5-
0905/2000

…/… Debate- Direitos
do Homem

resolução comum
aprovada

…/… 14-Dez-00 14-Dez-00
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Decisões diversas

Decisões

Título Autor Relator Doc.  sessão ref. do
dossier

Processo Deliberações em
sessão

Conselho
posição em

sessão

Comissão
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Comissão temporária sobre a genética humana
e outras novas tecnologias da medicina
moderna

Grupos
políticos

…/... B5-0898/2000 …/... cap. XX do
Regimento

13-Dez-00 …/… …/… …/…
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Seguimento dado pela Comissão
Nos termos do acordo de 17 de Novembro de 1994 entre o Parlamento Europeu e a Comissão relativo ao procedimento de comunicação por esta Instituição do seguimento dado aos textos aprovados em sessão,
o quadro infra retoma os textos aprovados no período de sessões de Abril, Junho, Julho e Setembro de 2000 objecto de comunicação na sessão de .......

I. Textos legislativos
Legendas  das colunas:  I = Título do  texto legislativo; II = ref. do dossier;  III =Autor: comissão competente quanto à matéria de fundo; IV = Doc. sessão; V = Processo;
VI à X : alterações ventiladas segundo a tipologia dos actos, nos termos do ACI sobre a "qualidade de redacção dos textos legislativos" de 22/12/98; VI = alterações ao objecto, campo de
aplicação, definições, direitos e obrigações e medidas de aplicação; VII = alterações às disposições transitórias e finais, às derrogações, às prorrogações e às excepções; VIII =
alterações aos  aspectos financeiros; IX = alterações às competências de execução; X = alterações em matéria de informação  do PE; XI = número total de alterações aprovadas; XII a
XVII= grau de aceitação das alterações segundo a ventilação adoptada nas colunas VI a XI; este grau de aceitação varia de  0%  a 100%, sendo que 100%  confirma a posição do PE;

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera o Regulamento (CE) n°
.../2000 relativo às substâncias que
empobrecem a camada de ozono no que
respeita ao ano de referência para a
atribuição de quotas de
hidroclorofluorocarbonos

2000/0170 ENVI A5-0226/2000 ***I 1 0 0 0 0 1 100,00% não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

100,00%
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Iniciativa da República Portuguesa tendo em
vista a adopção de uma decisão do Conselho
que cria um secretariado dos órgãos comuns
de controlo da protecção de dados instituídos
pela Convenção que cria um Serviço
Europeu de Polícia (Convenção Europol), a
Convenção sobre a utilização da informática
no domínio aduaneiro e a Convenção entre o
Reino da Bélgica, a República Federal da
Alemanha, a República Francesa, o Grão-
Ducado do Luxemburgo e o Reino dos
Países Baixos de aplicação do Acordo de
Schengen, de 14 de Junho de 1985, relativo à
supressão gradual dos controlos nas
fronteiras comuns (Convenção de Schengen)

2000/0804 LIBE A5-0225/2000 * 7 0 2 0 0 9 100,00% não foi
objecto
de alts.

100,00% não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

100,00%

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

1997/0348 ENVI A5-0218/2000 ***II 0 2 0 0 0 2 não foi
objecto
de alts.

0,00% não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

0,00%

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera pela décima nona vez a
Directiva 76/769/CEE do Conselho
respeitante à limitação da colocação no
mercado e da utilização de algumas
substâncias e preparações perigosas
(corantes azóicos)

1999/0269 ENVI A5-0168/2000 ***I 3 0 0 0 0 3 0,00% não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

0,00%

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo à realização de acções
com vista ao desenvolvimento económico e
social da Turquia

1998/0300 AFET A5-0206/2000 ***II 3 0 0 0 0 3 100,00% não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

100,00%

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à avaliação dos efeitos de
determinados planos e programas no
ambiente

1996/0304 ENVI A5-0196/2000 ***II 12 2 1 0 1 16 50,00% 100,00% 0,00% não foi
objecto de

alts.

0,00% 50,00%
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Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CE) n°1488/96 do Conselho
relativo às medidas financeiras e técnicas de
apoio à reforma das estruturas económicas e
sociais no âmbito da Parceria Euro-
Mediterrânica (MEDA)

1999/0214 ITRE A5-0204/2000 * 10 1 5 1 2 19 70,00% 0,00% 80,00% 100,00% 50,00% 68,42%

Regulamento do Conselho relativo à
celebração do Protocolo que fixa, para o
período compreendido entre 1 de Janeiro de
2000 e 31 de Dezembro de 2001, as
possibilidades de pesca e a contribuição
financeira previstas no Acordo entre a
Comunidade Europeia e o Governo da
República da Guiné relativo à pesca ao largo
da costa guineense

2000/0154 PECH A5-0194/2000 * 0 0 0 0 3 3 não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

66,67% 66,67%

Regulamento do Conselho relativo à
celebração do protocolo que fixa, para o
período compreendido entre 3 de Dezembro
de 1999 e 2 de Dezembro de 2002, as
possibilidades de pesca e a contribuição
financeira previstas no acordo entre a
Comunidade Europeia e o Governo da Ilha
Maurícia relativo à pesca nas águas
maurícias

2000/0094 PECH A5-0188/2000 * 0 0 0 0 3 3 não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

66,67% 66,67%

Directiva do Conselho relativa ao direito ao
reagrupamento familiar

1999/0258 LIBE A5-0201/2000 * 8 1 0 0 0 9 100,00% 100,00% não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

100,00%
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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

2000/2034 DEVE A5-0202/2000 ***I 0 0 0 0 1 1 não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

100,00% 100,00%

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

1998/0327 EMPL A5-0222/2000 ***I 13 0 0 0 0 13 76,92% não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

76,92%

Regulamento do Conselho relativo à criação
do sistema "Eurodac" de comparação de
impressões digitais para efeitos da aplicação
efectiva da Convenção de Dublin

1999/0116 LIBE A5-0219/2000 * 3 0 0 2 0 5 100,00% não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

100,00% não foi
objecto de

alts.

100,00%

Regulamento do Conselho relativo à
competência judiciária, ao reconhecimento e
à execução de decisões em matéria civil e
comercial

1999/0154 JURI A5-0253/2000 * 14 0 0 0 0 14 35,71% não foi
objecto
de alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

não foi
objecto de

alts.

35,71%
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II. Outros textos

Legendas das colunas:  I = Título do texto; II = ref. do dossier;  III = Grupos políticos ou comissão competente quanto à matéria de fundo; IV = Doc. sessão; V = Processo;
VI = documento de referência da Comissão no qual o seguimento é anunciado; VII  Data de comunic. em sessão da intenção da Comissão de dar seguimento ; VIII = Data de comunic.
em sessão da recepção do seguimento dado pela Comissão

I II III IV V VI VII VIII
"Criação do céu único europeu" 2000/2053 RETT A5-0141/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00 19-Dez-00
Desenvolvimento do transporte marítimo de curta distância na Europa: uma alternativa dinâmica
numa cadeia de transportes sustentável. Segundo relatório bienal de progresso

1999/2164 RETT A5-0139/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Diplomacia Comum Comunitária 2000/2006 AFET A5-0210/2000 SP(2000)3647 19-Dez-00
Cimeira UE-África … /… Gr. Pol. B5-0325/2000 SP(2000) 1725 08-Sep-00 19-Dez-00
Desfecho da Sessão Extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas intitulada "Mulheres
2000: igualdade dos géneros, desenvolvimento e paz para o século XXI", realizada de 5 a 9 de
Junho de 2000

… /… Gr. Pol. B5-0562/2000 SP(2000) 2555 02-Oct-00 19-Dez-00

"Para um novo quadro das infra-estruturas das comunicações electrónicas e serviços conexos:
análise das Comunicações - 1999"

2000/2085 ITRE A5-0145/2000 COS SP(2000) 2555 02-Oct-00 19-Dez-00

Segundo Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre o estado da
liberalização dos mercados da energia

2000/2097 ITRE A5-0180/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00 19-Dez-00

"Desenvolvimento do Mercado da Televisão Digital na União Europeia - Relatório no contexto
da Directiva 95/47/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa
à utilização de normas para a transmissão de sinais de televisão"

2000/2074 COM A5-0143/2000 COS SP(2000) 2555 02-Oct-00 19-Dez-00
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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: 27
Type: http:

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

Page: 27
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 28
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Robert.Steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Luis.Lobo@esc.eu.int
New: mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorff@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:Asa.Donell@esc.eu.int
New: mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
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Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:Asa.Donell@esc.eu.int
New: mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:Katarina.Lindahl@esc.eu.int
New: mailto:Katarina.Lindahl@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
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