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SIGNIFICADO  DAS  ABREVIATURAS  UTILIZADAS

Nomes dos Grupos políticos

PPE-DE Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus
PSE Grupo do Partido dos Socialistas europeus
ELDR Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas
Verts/ALE Grupo dos Verdes /Aliança Livre Europeia
GUE/NGL Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia – Esquerda Nórdica Verde
UEN Grupo União para a Europa das Nações
TDI Grupo Técnico dos Deputados Independentes – Grupo Misto
EDD Grupo para a Europa das Democracias e das Diferenças
NI Não-inscritos

Nomes das Comissões

AFET Comissão dos Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da Segurança Comum e da
Política de Defesa

BUDG Comissão dos Orçamentos
CONT Comissão do Controlo Orçamental
LIBE Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da Justiça e dos Assuntos

Internos
ECON Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
JURI Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno
INDU Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da Energia
EMPL Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
ENVI Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor
AGRI Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
PECH Comissão da Pesca
REGI Comissão da Política Regional, dos Transportes e do Turismo
CULT Comissão para a Cultura, a Juventude, a Educação, os Meios de Comunicação Social e

os Desportos
DEVE Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação
AFCO Comissão para os Assuntos Constitucionais
FEMM Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades
PETI Comissão das Petições
ENQU Comissão Temporária de Inquérito

O presente boletim está disponível igualmente na base de dados EPADES, na
directoria PUBLIC\BULLETIN\ACTIVITE\BUL2000\02A2000.PT
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RESPOSTAS ÁS PERGUNTAS Á PRESIDÊNCIA
(nº 2 do Artigo 28º do Regimento)

Pergunta 18/99 do Deputado Olivier DUPUIS (NI)

Objecto: Regulamentação relativa à presença de deputados nas votações

Na reunião da Mesa do Parlamento de 15 e 16 de Dezembro de 1997, ficou decidido fazer depender
metade do subsídio de estadia dos deputados da participação em, pelo menos, metade das votações
nominais realizadas nas terças, quartas e quintas-feiras das sessões de Estrasburgo e na quinta-feira
da sessão de Bruxelas.

Como já por várias vezes foi salientado, este sistema viola o princípio da liberdade de voto do
deputado (que abrange o voto a favor, o voto contra, a abstenção e a não participação na votação).
Além disso, a possibilidade de o deputado indicar publicamente a sua não participação na votação
não poderia ser considerada como uma medida correctiva por obrigar o mesmo a, contrariamente
aos seus colegas, manifestar de forma particularmente explícita e, se necessário,  reiterada, o modo
como pretende participar na votação.

A Presidente não considera que conviria pôr rapidamente cobro à violação deste princípio? A
Presidente não entende que um sistema que comporta uma dupla assinatura do deputado na lista de
presenças (uma primeira na sessão da manhã e uma segunda na sessão da tarde), sendo menos
pesada de um ponto de vista burocrático, poderia responder perfeitamente à necessidade de garantir
a presença dos deputados sem, no entanto, os lesar na sua livre escolha de participar no processo de
tomada de decisões como bem o entenderem?

RESPOSTA

1. A decisão em questão resulta da vontade da autoridade política do Parlamento Europeu e foi
expressa de forma muito precisa na acta da reunião da Mesa do Parlamento Europeu de 15 e
16 de Dezembro de 1997.

2. Esta decisão foi aplicada, pela primeira vez, durante o período de sessões realizado em
Estrasburgo de 16 a 20 de Fevereiro de 1998 e foi inserida na nova versão (actualização de
13.07.1999) da regulamentação relativa às despesas e subsídios dos deputados ao
Parlamento Europeu (quarto parágrafo do artigo 11º).
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3. O sistema que foi instituído respeita plenamente o direito do deputado de não participar na
votação. O deputado não é obrigado a declará-lo oralmente, no hemiciclo, mas pode, se
preferir, entregar a mensagem aos funcionários que assistem o Presidente durante a votação.

4. No que se refere à segunda parte da pergunta do Senhor Deputado, é de salientar que a
criação de uma segunda lista de presenças à tarde, por exemplo, não teria qualquer impacto
sobre o volume orçamental representado pelos subsídios de estadia recebidos pelos
deputados, na medida em que a atribuição do subsídio de estadia não estaria associada à
obrigação de assinar as duas listas de presença que seriam afixadas para um mesmo dia.
Além disso, esta decisão implicaria um aumento importante da carga de trabalho para os
serviços em questão, que teriam de registar, pelo menos, 8 listas de presença por período de
sessões, em vez das 5 actuais.

*
*     *
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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

Recorda-se que o Presidente em exercício, Deputado Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL,
mandou distribuir aos deputados do Parlamento Europeu as seguintes comunicações:

Nº 28/99 Assinatura do registo de presenças e regulamentação relativa à aceitação de
outras provas da presença do deputado

Nº 29/99 Instalação de marcos de correio em Estrasburgo

Nº 01/00 Reserva de hotel para a sessão plenária de Setembro de 2000, em Estrasburgo

Nº 02/00 Serviços de segurança nos edifícios do Parlamento Europeu em Bruxelas

Poderão ser solicitadas informações suplementares ao secretariado do Colégio dos Questores:

Estrasburgo : Edifício Salvador de Madariaga (SDM), 6/20 telefone:  74195

Bruxelas : Edifício Paul-Henri Spaak (PHS) 8B/66 telefone:  43722

*
*     *
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PARLAMENTO EUROPEU

COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

DEMISSÃO DE SEIS DEPUTADOS DO PARLAMENTO EUROPEU
----------------------------------------------------

Nos termos do nº 3 do artigo 8º do Regimento, os deputados seguintes renunciaram ao mandato no
Parlamento Europeu:

- Dep. Peter BOSSU  (PSE/B) com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2000
- Dep. Alain John DONNELLY (PSE/UK) com efeitos a partir de 17 de Janeiro de 2000
- Dep. Pauline GREEN (PSE/UK) com efeitos a partir de 31 de Dezembro de 1999
- Dep. François HOLLANDE (PSE/F) com efeitos a partir de 18 de Dezembro de 1999
- Dep. Roger KAROUTCHI (PPE-DE/F) com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2000
- Dep. Philippe de VILLIERS (UPE/F) com efeitos a partir de 17 de Dezembro de 1999

O Parlamento tomou nota da renúncia na sessão plenária de 17 de Janeiro de 2000.

*
*     *

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO
DE UM DEPUTADO BELGA AO PARLAMENTO EUROPEU

--------------------------------------------------------------------

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 17 de Janeiro de 2000, registou a eleição de

Kathleen VAN BREMPT

em substituição de Peter BOSSU (PSE/B), com efeitos a partir de 13 de Janeiro de 2000.

*
*     *
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NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO
DE TRÊS DEPUTADOS FRANCESES

AO PARLAMENTO EUROPEU
------------------------------------------------------------

Na sessão plenária de 2 de Fevereiro de 2000, o Parlamento Europeu tomou nota da eleição de:

Alexandre VARAUT
em substituição de Philippe de VILLIERS (UEN/FR),
com efeitos a partir de 17 de Dezembro de 1999

Anne FERREIRA
em substituição de François HOLLANDE (PSE/FR),
com efeitos a partir de 18 de Dezembro de 1999

Dominique VLASTO
em substituição de Roger KAROUTCHI (PPE-DE/FR),
com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2000

*
*     *
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PARLAMENTO EUROPEU
RESUMO DO PERÍODO DE

PERGUNTAS
JANEIRO 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 27 14 11 6 2 0 0 Sr. SEIXAS DA COSTA

Comissão 41 16 20 5 2 0 3 Sr. PATTEN
Sr. VERHEUGEN
Sra. DIAMANTOPOULOU
Sra. WALLSTROM

Total 68 30 31 11 4 0 3
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DECLARAÇÕES ESCRITAS  -  ANO 19991

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

7/99

8/99

9/99

10/99

168.504

168.513

168.514

168.519

HELMER, KAUPPI, DUCARNE,
DOYLE

Roy PERRY

Ward BEYSEN

EBNER, LUCAS, BANOTTI,
VATTIMO, WATTS

Desportos rurais

Localização da sede do Parlamento Europeu

Razões para a abstenção relativa à Resolução
sobre Tampere

Sobre as consequências adversas da Organização
Mundial do Comércio para o bem-estar dos
animais

13.10.1999

26.10.1999

03.11.1999

15.11.1999

13.01.2000

26.01.2000

03.02.2000

15.02.2000

39

121

1

81

                                                
1 Situação em  21.01.2000
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

P 120/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Somália
 Bruxelas,  3 de Dezembro de 1999

A União Europeia saúda a decisão, aprovada pela 7ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da
IGAD, que teve lugar em 26 de Novembro, em Jibuti, de subscrever e dar todo o apoio à iniciativa
do seu presidente e Presidente de Jibuti, Ismail Omar Guelleh, em relação à crise na Somália.

A União aguarda com expectativa o momento de analisar as propostas circunstanciadas e o
mecanismo para a sua implementação que a IGAD vai elaborar em colaboração com o Comité
Permanente para a Somália.  Será com base nesses documentos que a UE deliberará sobre o apoio a
conceder, à luz das conclusões da reunião do Comité para a Somália do Fórum de Parceiros da
IGAD que se realizou em Roma em 19 e 20 de Outubro de 1999, bem como da abordagem
preconizada nessa reunião, que passa pela criação de estruturas regionais de governo baseadas num
processo participativo que implique toda a sociedade civil, estruturas essas que constituiriam os
alicerces de um futuro governo nacional e preservariam a soberania e a unidade da Somália.

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

*
*     *

P 121/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a libertação de Mikhail N. Chigir,

ex-Primeiro-Ministro da Bielorrússia
Bruxelas,  9 de Dezembro de 1999

A União Europeia regista com satisfação a libertação do ex-Primeiro-Ministro Chigir, em
30 de Novembro de 1999, há muitos meses solicitada às autoridades bielorrussas.

Mikhail Chigir foi detido em 2 de Abril de 1999, sob acusação de corrupção, havendo porém sérios
indícios de que a detenção teve motivos políticos. A UE espera que o processo judicial a que
oportunamente será sujeito Mikhail Chigir seja conduzido em condições de transparência e
equidade e de acordo com os princípios de justiça internacionalmente reconhecidos.
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A libertação de Mikhail Chigir constitui um sinal de esperança. A UE reitera o seu apoio aos
esforços envidados pela OSCE no sentido de que tenha lugar um diálogo político com a oposição, a
fim de preparar a realização de eleições livres e democráticas no ano 2000, sob observação da
comunidade internacional. Neste contexto, a UE manifesta-se satisfeita pelos compromissos
assumidos pela Bielorrússia na declaração da Cimeira de Istambul.

Dado este primeiro passo, como forma de abrir rapidamente caminho para o início das negociações
esperadas, a UE manifesta a esperança de que seja posto em prática o acordo já alcançado, que
prevê o acesso da oposição aos meios de comunicação do Estado antes do começo das negociações.

Finalmente, a UE manifesta a esperança de que o processo de diálogo político lançado pela OSCE
permita à Bielorrússia empenhar-se de forma determinada na construção de uma sociedade
pluralista, pautada pelos princípios do Estado de direito e pelo respeito dos direitos humanos. A UE
está disposta a apoiar a Bielorrússia nesse processo.

Subscrevem a presente declaração, a Bulgária, a República Checa, a Estónia, a Hungria, a Letónia,
a Lituânia, a Polónia, a Roménia, a Eslováquia e a Eslovénia países da Europa Central e Oriental
associados da União Europeia e os países também associados Chipre e Malta, bem como a Islândia
e o Liechtenstein, países da EFTA e membros do Espaço Económico Europeu.

*
*     *

P 122/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
relativa à Lei sobre a Língua adoptada na Letónia

Bruxelas, 9 de Dezembro de 1999

A União Europeia congratula-se com a Lei sobre a Língua adoptada pelo Parlamento letão em 9 de
Dezembro de 1999, que considera como um sinal animador para a dinamização do processo de
integração das minorias na sociedade letã.

A União Europeia subscreve plenamente a Declaração relativa à Lei sobre a Língua, apresentada
pelo Alto Comissário para as Minorias Nacionais, Max van der Stoel, em que este conclui que, no
essencial, a Lei está agora em conformidade com as obrigações e os compromissos internacionais
da Letónia. A União confia em que esta Lei será devidamente aplicada.
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Simultaneamente, a União Europeia manifesta o seu apreço pela recente decisão do Governo letão
de adoptar o Documento-Quadro para a Integração da Sociedade, fazendo votos por que a situação
neste domínio continue a evoluir no mesmo sentido. A União continuará a trabalhar em estreita
cooperação com a Letónia em apoio a este objectivo.

*
*     *

P 123/99

Declaração da presidência em nome da União Europeia
sobre as últimas acções contra os meios de comunicação na RFJ

Bruxelas, 10 de Dezembro de 1999

A União Europeia tem seguido com atenção as últimas acções levadas a efeito contra os meios de
comunicação independentes da RFJ e pretende manifestar a sua preocupação pelas multas com que
foram castigados o Blic, o Danas e o Studio B.

Essas multas são totalmente injustificadas. É absolutamente contrário a todos os princípios da
liberdade de expressão multar os meios de comunicação apenas por publicarem uma declaração
oficial de um importante partido político. Conforme a UE declarou anteriormente em diversas
ocasiões, a Lei da Informação Pública vai contra princípios democráticos fundamentais e a sua
aplicação enquanto instrumento de censura financeira contra os meios de comunicação
independentes afasta ainda mais as autoridades da RFJ dos padrões europeus e internacionais.

A União Europeia apela às autoridades da RFJ para que voltem atrás na decisão abusiva de multar o
Blic, o Danas e o Studio B e reitera o seu pedido de revogação da Lei da Informação Pública.

*
*     *

P 124/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as
eleições presidenciais na antiga República Jugoslava da Macedónia

Bruxelas, 11 de Dezembro de 1999

A União Europeia felicita o Sr. Boris Trajkovski pela sua eleição como Presidente da Antiga
República Jugoslava da Macedónia. A União Europeia apela a que todas as forças políticas a
respeitarem o veredicto do escrutínio. A UE convida o povo da Antiga República Jugoslava da
Macedónia a dar ao Presidente recém-eleito todo o apoio de que necessite no desempenho das suas
funções constitucionais.
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A União Europeia exorta todas as forças políticas a prosseguirem na senda da democracia, das
reformas de mercado e da reconciliação étnica, importantes para a estabilidade e o desenvolvimento
do país. A União Europeia reitera a sua intenção de desenvolver a cooperação com a Antiga
República Jugoslava da Macedónia na perspectiva de fomentar novos progressos no sentido de uma
melhoria das relações.

*
*     *

P 125/99
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, por ocasião do

falecimento do Presidente da República da Croácia, Dr. Franjo Tudjman
Bruxelas,  13 de Dezembro de 1999

Profundamente contristada com a notícia da trágica perda que a morte do Presidente da República
da Croácia, Dr. Franjo TUDJMAN, representa para o povo croata, a Presidência do Conselho da
União Europeia deseja transmitir ao povo da Croácia os seus sentimentos de profundo pesar.

A Presidência da União Europeia faz questão de afirmar junto do povo croata, neste momento de
sofrimento, a sua vontade de trabalhar no sentido do aprofundamento das relações entre a União
Europeia e a Croácia.

*
*     *

P 126/99
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a situação entre a Nicarágua e as Honduras
Bruxelas,  14 de Dezembro de 1999

A União Europeia registou com preocupação o agravamento da situação entre a Nicarágua e as
Honduras, no que diz respeito a uma zona da plataforma continental debaixo do mar das Caraíbas,
na sequência da ratificação do "Tratado Ramirez-Lopez" relativo à delimitação marítima entre a
Colômbia e as Honduras.

A União Europeia dirige um apelo solene às partes envolvidas para que actuem com a máxima
contenção e se abstenham de quaisquer actos susceptíveis de deteriorar ainda mais as relações entre
os dois países. Além disso, a União Europeia insta ambos os governos a envidarem todos os
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esforços necessários para solucionar este problema pela via do diálogo e por outros meios de
resolução de litígios internacionais com base no direito internacional. A União apoia firmemente a
participação da Organização dos Estados Americanos na resolução deste diferendo.

A União receia, em particular, que, se não for alcançada uma solução negocial, as tensões possam
pôr em perigo os importantes resultados obtidos em matéria de integração política e económica na
região centro-americana. A União Europeia insta ambos os governos a concentrar-se na
reconstrução e no desenvolvimento da região, em conformidade com a declaração aprovada na
reunião do Grupo Consultivo de Estocolmo, em Maio de 1999.

*
*     *

P 127/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre
a restauração da democracia no Níger

Bruxelas, 22 de Dezembro de 1999

A União Europeia expressa a sua satisfação pela realização, até este momento, do programa de
transição no Níger e considera que o processo de transição veio fortalecer a democracia e fomentar
a estabilidade política naquele país.

A União Europeia está disposta a apoiar o Níger no seu esforço de promoção do desenvolvimento
económico e social, em benefício do bem-estar do seu povo.

A União Europeia reitera a importância do respeito dos direitos humanos, dos princípios
democráticos e do Estado de direito, como elementos essenciais das relações entre si e o Níger.

No quadro do seu diálogo político com o Níger, a União Europeia continuará a abordar a questão da
investigação das circunstâncias em que ocorreu o assassinato do Presidente Baré e dedicará
particular atenção à eventual adopção de uma lei de amnistia, permitida pela Constituição
recentemente aprovada.

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

*
*     *
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P 128/99

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre as eleições em Moçambique
Bruxelas, 28 de Dezembro de 1999

A União Europeia congratula-se com o encerramento do processo eleitoral em Moçambique pelo
anúncio oficial, em 22 de Dezembro de 1999, dos resultados das eleições e felicita o povo de
Moçambique pela dignidade e pela disciplina de que deu provas.

As eleições foram acompanhadas por observadores internacionais e locais, incluindo uma Missão
Conjunta de Observação da UE que, na sua declaração preliminar de 12 de Dezembro, referiu que o
escrutínio estava a decorrer de uma forma livre e equitativa, permitindo ao povo moçambicano
exprimir a sua vontade.

A União Europeia considera que as eleições foram, de um modo geral, livres e equitativas. Foram
alegadas fraudes e irregularidades pelos dois principais partidos que, se vierem a ser objecto de
recursos formais, devem ser investigadas e resolvidas de acordo com a lei.

A União Europeia considera que as eleições realizadas em 1999, em Moçambique, constituem mais
um passo em direcção à consolidação de uma democracia multipartidária, à paz e estabilidade no
país e na região e uma base sólida para a cooperação contínua entre a União Europeia e
Moçambique.

*
*     *

P  129/99

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o golpe militar na Costa do Marfim

Bruxelas, 7 de Janeiro de 2000

A União Europeia regista com profunda preocupação o golpe militar e a dissolução das instituições
políticas e judiciárias na Costa do Marfim em 24 de Dezembro de 1999. A UE insta todas as partes
a restabelecerem pacífica e rapidamente o regime constitucional democrático no país, a respeitarem
os direitos humanos e a garantirem a segurança durante o período de transição.

Além disso, a União Europeia gostaria de manifestar o seu apoio à decisão de Julho último da
Cimeira da Organização de Unidade Africana que condena os golpes militares e determina o
isolamento de qualquer governo que chegue ao poder pela força das armas.
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A UE considera também que o rápido restabelecimento do regime democrático na Costa do Marfim
é importante para a futura cooperação entre a UE e este país, em especial à luz da possibilidade de
lançar o procedimento previsto no artigo 366º-A da Quarta Convenção de Lomé revista.

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

*
*     *

P 01/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições parlamentares realizadas em 3 de Janeiro na República da Croácia

Bruxelas, 5 de Janeiro de 2000

A União Europeia congratula-se com as eleições parlamentares realizadas na República da Croácia, em
3 de Janeiro de 2000. Estas eleições, que os observadores consideram terem sido conduzidas de forma
calma e ordeira, num processo em que os eleitores tiveram oportunidade de expressar livremente a sua
vontade política, podem representar um passo significativo no sentido de aproximar a Croácia da
perspectiva de uma plena integração nas estruturas europeias.

A União Europeia felicita o povo da Croácia pelo modo democrático como as eleições foram
conduzidas e insta todas as forças políticas a respeitarem e honrarem os resultados eleitorais.

A União Europeia reitera que está pronta a desenvolver e intensificar a sua cooperação com a
República da Croácia, caso o futuro governo venha a levar por diante reformas significativas,
aprofundando as instituições democráticas, fortalecendo o respeito pelos direitos humanos e pelas
liberdades fundamentais, realizando reformas económicas e tomando medidas conducentes à
reconciliação étnica e à paz e estabilidade na região.

*
*     *
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P 02/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a decisão do Tribunal Constitucional da Ucrânia

sobre a pena de morte, de 30 de Dezembro de 1999
Bruxelas, 11 de Janeiro de 2000

A União Europeia congratula-se com a decisão do Tribunal Constitucional da Ucrânia, aprovada em
30 de Dezembro de 1999, que declara inconstitucionais as disposições do Código Penal ucraniano
relativas à pena de morte, por constituírem violação dos artigos 27º e 28º da Constituição, que
reconhece o princípio do respeito pela vida humana e proíbe qualquer tipo de tratamento desumano.

Estamos confiantes que o Código Penal ucraniano será revisto em conformidade com esta decisão
fundamental.

A União considera que esta decisão demonstra a determinação da Ucrânia de seguir a tendência no
sentido da abolição universal da pena de morte, que constitui o objectivo final da União Europeia,
expresso na Declaração da UE e nas orientações da União aprovadas no Conselho "Assuntos
Gerais" do Luxemburgo, em Junho de 1998.

Trata-se de uma decisão de longo alcance que está em plena consonância com os objectivos da
Estratégia Comum para a Ucrânia no que diz respeito à promoção dos direitos humanos, bem como
com a letra e o espírito da Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e todos os
demais instrumentos legais internacionais que apelam à abolição desta prática desumana.

À luz desta decisão, que vem reforçar a parceria estratégica entre a UE e a Ucrânia, instamos este
país a ratificar o Protocolo nº 6 da Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e
das Liberdades Fundamentais, que constitui o primeiro instrumento de direito internacional a tornar
a abolição da pena de morte uma obrigação legal de todas as Partes Contratantes. A UE recorda
igualmente o compromisso da Ucrânia, enquanto membro do Conselho da Europa, de abolir
completamente a pena de morte até Novembro de 1998.

Subscrevem a presente declaração a Bulgária, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a
Lituânia, a Polónia, a República Checa, a República Eslovaca e a Roménia, países da Europa
Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre e Malta, países também associados, bem
como a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, membros da EFTA e do Espaço Económico Europeu.

*
*    *
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P 03/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre
a situação na Indonésia
Bruxelas, 17 Janeiro 2000

A UE regista as históricas mudanças que se têm vindo a operar na Indonésia nos últimos meses. A
União apoia os esforços envidados pelo novo Governo democraticamente eleito da Indonésia e
congratula-se com as medidas tomadas pelo Presidente Wahid para a reforçar a democracia no país,
reformar os sistemas militar e judicial, restabelecer a vitalidade da economia e resolver os conflitos
internos através do diálogo, e não pela força.

A UE acredita, por isso, que as medidas restritivas tomadas contra o anterior Governo da Indonésia,
em Setembro de 1999, e cuja vigência hoje terminou, não necessitam ser renovadas, mas observa que
a política seguida pela União em matéria de exportação de armamento obedecerá à estrita aplicação
do Código de Conduta da UE. Neste contexto, a UE continuará a acompanhar de perto os
acontecimentos na Indonésia.

A União Europeia está profundamente preocupada com a assustadora violência que se vive nas
Molucas, as tensões que se fazem sentir em Irian Jaya e o conflito que persiste em Acé. A UE
sublinha a necessidade de garantir a responsabilização por violações dos direitos humanos
anteriormente cometidas, em especial em Timor-Leste, bem como a necessidade de corresponder às
preocupações internacionais sobre o destino das dezenas de milhares de refugiados que permanecem
em Timor Ocidental.

Na véspera da visita do Presidente Wahid à Europa, a União Europeia reafirma o seu apoio a uma
Indonésia forte, unida e democrática e oferece ao novo Governo indonésio os seus préstimos para
vencer estes desafios, a fim de reforçar os laços que unem a União Europeia e uma Indonésia
democrática.

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

*
*     *
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P 04/00

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

Bruxelas, 17 de Janeiro de 2000

A União Europeia tem acompanhado de perto a situação em Angola. A União Europeia está a par
dos importantes desenvolvimentos registados na frente militar e continua convencida de que é
necessária uma solução política para trazer ao país uma paz duradoura, permitindo ao povo
angolano beneficiar de estabilidade e progresso.

A União Europeia reafirma que a UNITA, sob a liderança do Dr. Jonas Savimbi, é, ao não observar
as disposições-chave do Protocolo de Lusaca, a principal responsável pela guerra em Angola. Ao
persistir em desrespeitar as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Dr. Savimbi
escolheu deliberadamente a via do conflito em vez de honrar os seus compromissos, motivando este
procedimento legítimas dúvidas de que seja verdadeiramente sua intenção trabalhar em prol da
reconciliação nacional em Angola.

A União Europeia insta a UNITA a cessar de imediato a sua acção militar e reitera a sua
determinação em continuar a apoiar todos os esforços internacionais no sentido de reforçar as
sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra a UNITA.

A União Europeia exorta todos os elementos da UNITA que estejam dispostos a respeitar as regras
consagradas no Protocolo de Lusaca a comprovarem a sua vontade inequívoca de estabelecer um
diálogo fecundo com o Governo, e encoraja as autoridades angolanas a reagir favoravelmente a esse
compromisso.

A União Europeia encoraja o Governo angolano a criar o clima político, social e económico
necessário para que a democracia e o Estado de direito vinguem em Angola.  Neste contexto, a
União Europeia considera que o Governo é especialmente responsável pela promoção dos direitos
humanos - inclusive nas zonas que estiveram sob controlo da UNITA - e dos princípios
democráticos,  pela boa governação e pela consolidação de uma sociedade civil livre.

A União Europeia exorta uma vez mais o Governo, na sua qualidade de signatário da Convenção de
Otava e, em particular, a UNITA, a porem termo de imediato à colocação de minas no país.

A União Europeia está preocupada com os recentes confrontos, que extravasaram as fronteiras
internacionais, entre as Forças Armadas Angolanas e a UNITA, e salienta a importância da
estabilidade e do diálogo e da cooperação entre Estados para a segurança e o desenvolvimento
económico da região.
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A União Europeia está disposta a estudar formas de auxiliar o Governo de Angola a fazer frente aos
desafios da reconstrução e da recuperação do país num ambiente democrático. Continuará a ser
dada especial atenção à ajuda humanitária, de modo a mitigar o sofrimento da população angolana
afectada pelo conflito.

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

*
*     *

P 05/00
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre a República do Congo
Bruxelas,  25 de Janeiro de 2000

A UE tomou conhecimento dos acordos assinados pelos representantes do Exército e das Milícias,
em Pointe Noire a 16 de Novembro de 1999 e em Brazzaville a 29 de Dezembro de 1999,
respectivamente, e congratula-se com a designação do Presidente Osmar Bongo do Gabão como
mediador para um diálogo abrangente.
Ambos os acordos representam significativos passos em frente na via da pacificação e da
reconciliação nacional na República do Congo, cujo povo continua a sofrer os efeitos de um
prolongado e devastador conflito armado.

Assim sendo, a UE apela a todas as partes congolesas para que renunciem à violência e se
empenhem firmemente na abertura de um diálogo nacional abrangente com vista a alcançar:
– um duradouro e global cessar de hostilidades;
– o pleno respeito dos direitos humanos, o Estado de direito e a restauração da democracia pela

realização de eleições livres e equitativas.

Se tomar corpo uma evolução com vista à realização de eleições livres, transparentes e pluralistas, a
União Europeia poderá ponderar formas de assistência ao Congo-Brazzaville, para lá da ajuda
humanitária de emergência, por forma a contribuir para a restauração da paz, da democracia e do
desenvolvimento do país.

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

*
*     *
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P 06/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre
a normalização das relações do Sudão com os países vizinhos

Bruxelas, 31 de Janeiro de 2000

A União Europeia saúda os recentes avanços registados no sentido da normalização das relações
bilaterais entre o Sudão e os países vizinhos, Egipto, Eritreia, Etiópia e Uganda, e reitera a
importância de um diálogo construtivo conducente à estabilidade e cooperação na região,
recordando ainda que a normalização daquelas relações é um dos aspectos abordados no âmbito do
actual "diálogo renovado" entre a União Europeia e o Governo do Sudão. A União Europeia
aguarda com expectativa novos desenvolvimentos nas relações do Sudão com os países vizinhos
que conduzam a uma melhoria das perspectivas de paz, estabilidade e cooperação na região.

A União Europeia exorta as autoridades sudanesas e ugandesas a pautarem-se pelas disposições do
acordo assinado em 8 de Dezembro de 1999 e apela a ambas as partes para que renunciem a todas
as acções militares, se abstenham de dar apoio militar ou logístico a quaisquer grupos rebeldes nos
respectivos territórios e ponham termo ao clima de hostilidade, que tem provocado um imenso
sofrimento na população civil. A União Europeia incentiva a libertação de todos os prisioneiros de
guerra e o regresso de todas as pessoas raptadas, especialmente as crianças, para junto dos seus
familiares.

A União Europeia saúda igualmente, a par da consolidação das relações entre o Sudão e a Etiópia, a
decisão do Sudão e da Eritreia de reatarem as suas relações diplomáticas, factor que contribuirá para
melhorar a segurança e a estabilidade na região, e apoia a abertura das fronteiras comuns e o
restabelecimento dos voos regulares entre os dois países.

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

*
*     *

P 07/00

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
relativa à abolição da pena de morte no Turquemenistão

Bruxelas, 24 de Janeiro de 2000

A União Europeia saúda a decisão tomada pelas autoridades do Turquemenistão de abolir a pena de
morte.

A União Europeia considera que a abolição da pena de morte contribui para o reforço da dignidade
humana e para o progressivo desenvolvimento dos direitos humanos e reafirma o seu objectivo de
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trabalhar no sentido da sua abolição universal ou, pelo menos, da introdução de moratórias às
execuções como um primeiro passo para alcançar esse objectivo.

Neste sentido, a União Europeia considera que a decisão das autoridades do Turquemenistão é um
passo fundamental para a promoção dos direitos humanos nesse país e um importante contributo
para a abolição universal da pena de morte.

A União Europeia insta as autoridades turquemenas a tomar outras medidas em prol do respeito e da
promoção dos direitos humanos no Turquemenistão.

Subscrevem esta declaração os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, os
países associados Chipre e Malta, e os países da EFTA Islândia, Liechtenstein e Noruega, membros
do Espaço Económico Europeu.

*
*     *

P 08/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a execução de seis homens no Usbequistão, na sequência do atentado à bomba

perpetrado em Fevereiro de 1999, em Tachkent
Bruxelas,  28 de Janeiro de 2000

A UE opõe-se à pena de morte em todas as circunstâncias e reclama a sua abolição universal. A título
de primeiro passo neste sentido, a UE insta para que sejam aplicadas moratórias sobre as execuções.

Nos casos em que a pena de morte ainda é mantida, a UE insiste para que apenas seja aplicada de
acordo com as normas e os padrões internacionalmente aceites.

A UE lamenta profundamente a execução dos seis homens condenados à morte na sequência do
atentado à bomba perpetrado em Fevereiro de 1999, em Tachkent.

Considera a UE que a abolição da pena de morte contribui para o enaltecimento da dignidade humana
e para o gradual desenvolvimento dos direitos humanos. Representa igualmente um passo fundamental
no sentido da democracia e da protecção dos direitos humanos em todos os países que a implementam.

A UE insta o Governo do Usbequistão a abster-se de aplicar a pena de morte e a tomar as medidas
necessárias para a sua abolição ou, pelo menos, para a introdução de uma moratória.
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A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à
União Europeia, por Chipre e Malta, países associados, e pela Islândia, o Liechtenstein e a Noruega,
países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

*
*     *

P 09/00
Declaração sobre a Croácia

Bruxelas, 24 de Janeiro de 2000

As recentes eleições parlamentares na Croácia, e a forma democrática como foram conduzidas,
inauguraram uma nova era na vida política croata. A UE saúda essa evolução e aguarda com
expectativa as eleições presidenciais e a formação do novo Governo.

Em tais circunstâncias, o Conselho decidiu instituir rapidamente o grupo consultivo especial
conjunto UE-Croácia, a fim de se começar a preparar o terreno para futuras relações contratuais, no
âmbito do "Processo de Estabilização e Associação". Decidiu também, como primeiro passo de uma
intensificação do diálogo político, endereçar ao Primeiro-Ministro designado da Croácia um convite
para o Conselho "Assuntos Gerais" de 14 de Fevereiro.

O Conselho está animado pelos resultados da reunião que o Presidente Prodi teve em Zagrebe em
14 de Janeiro com a nova direcção política e o Presidente em exercício. O Conselho saúda a
intenção da Comissão de aumentar o nível da sua representação em Zagrebe e de enviar uma missão
de averiguação no princípio do próximo mês, incumbida de avaliar necessidades e definir
prioridades para um aumento do nível da assistência comunitária. Assim que as circunstâncias o
permitam, poder-se-á prever um estudo de viabilidade do Acordo de Estabilização e de Associação.

Na perspectiva da integração da Croácia nas estruturas europeias, a União Europeia espera que o
novo Governo reúna as consabidas condições necessárias para um relacionamento mais estreito
entre a Croácia e a UE, nomeadamente: avanço das reformas dos sistemas constitucional, eleitoral e
judicial e dos meios de comunicação social, pleno respeito dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais, reformas económicas, verdadeiros progressos no cumprimento das obrigações da
Croácia no âmbito do Acordo de Dayton/Paris (incluindo o regresso dos refugiados e a plena
cooperação com o ICTY) e pleno empenhamento na cooperação regional. Neste contexto, a UE dá
especial destaque à importância do empenhamento activo da Croácia nos princípios e objectivos do
Pacto de Estabilidade para a Europa do Sudeste.
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A UE aguarda com expectativa a oportunidade de trabalhar com o novo Governo da Croácia para a
obtenção de rápidos progressos sobre estas questões e está pronta a ajudá-lo a enfrentar os desafios
que se lhe deparam ao desenvolver uma relação mais estreita com a UE.

O Conselho manifesta a esperança de que a recente evolução registada na Croácia seja um exemplo
seguido dentro em breve em toda a região e marque o começo de uma cooperação frutuosa e
construtiva entre a UE e a Croácia.

*
*     *

P 10/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a Guiné-Bissau
Bruxelas,  27 de Janeiro de 2000

A União Europeia congratula-se com o regresso da ordem democrática e constitucional à Guiné-
-Bissau por via da realização de eleições presidenciais e legislativas livres e isentas, cujos
resultados são a expressão da vontade do seu povo. A União Europeia apela a todas as partes na
Guiné-Bissau para que respeitem esses resultados e cooperem entre si, a fim de consolidar a paz, a
reconciliação nacional e o desenvolvimento económico.

A União Europeia felicita os órgãos do Governo do país, recentemente eleitos pela via democrática,
e encoraja-os vivamente a agirem num espírito de tolerância, de forma a fortalecer a democracia, o
Estado de direito e a protecção dos direitos humanos, em prol do povo da Guiné-Bissau e da sua
prosperidade.

A União Europeia reitera que, nestas condições, está pronta a cooperar com as novas autoridades e a
continuar a apoiar a Guiné-Bissau na realização do seu programa de reconstrução e reabilitação do
país.

A União Europeia louva o trabalho levado a cabo pelo Governo de Unidade Nacional e pelo
UNOGBIS para a promoção do processo de pacificação e de democratização da Guiné-Bissau.

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

*
*     *
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P 11/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a abolição da pena de morte em Chipre

Bruxelas, 28 de Janeiro de 2000

A União Europeia congratula-se com a recente decisão da República de Chipre de ratificar o
Protocolo nº 6 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, relativo à abolição da pena de morte.

Trata-se de um significativo passo em frente no reforço do empenhamento de Chipre na promoção
dos direitos do Homem.

A União Europeia reitera o seu apoio à posição assumida pelo Conselho da Europa no sentido de
reclamar a abolição universal da pena de morte e de insistir em que, até lá, sejam mantidas as actuais
moratórias sobre execuções na Europa.

*
*     *
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TRIBUNAL DE CONTAS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

NOMEAÇÃO DE OITO MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DAS COMUNIDADES
EUROPEIAS

Em 17 de Dezembro de 1999, o Presidente do Conselho da União Europeia transmitiu ao
Parlamento Europeu, para informação, fotocópia autenticada da decisão do Conselho de nomeação
de:

Robert REYNDERS
Jørgen MOHR
Juan Manuel FABRA VALLÉS
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Giorgio CLEMENTE
Vítor Manuel da Silva CALDEIRA
Aunus SALMI
Jan O. KARLSSON

como membros do Tribunal de Contas das Comunidades Europeias para o período entre 1 de Março
de 2000 e 28 de Fevereiro de 2006, inclusive.

*
*     *
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DIVERSOS

DOCUMENTOS APRESENTADOS AO CONSELHO EUROPEU DE HELSÍNQUIA
(Disponíveis no Serviço de Distribuição)

● Documento de conjunto da Comissão sobre o alargamento
(12053/99) (COM(99)0599)

● Relatório sobre a Conferência Europeia
(13764/99)

● Eficácia das instituições após o alargamento: Relatório da Presidência sobre as opções para
a Conferência Intergovernamental
(13636/99)

● Um Conselho eficaz para uma União alargada: Orientações para a reforma e recomendações
operacionais
(13863/99)

● Relatórios da Presidência sobre o reforço da  política europeia comum de segurança e defesa
e os aspectos não militares da gestão de crises na União Europeia
(13619/1/99 REV 1)

● Relatório da Presidência sobre a implementação da Estratégia Comum em relação à Rússia
(13860/99)

● Estratégia Comum em relação à Ucrânia
(13523/1/99 REV 1+ REV 2 (en) + 13871/99)

● Pacto de Estabilidade para a Europa do Sudeste: Relatório relativo à acção de apoio da UE
ao Pacto de Estabilidade e à Europa do Sudeste
(13814/99)

● Relatório da Presidência " Reforço da acção da União Europeia no domínio dos Direitos do
Homem"
(13557/99)

● Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre a coordenação da política económica: revisão dos
instrumentos e análise da experiência na fase 3 da UEM
(13123/1/99 REV 1)

● Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre o reforço da cooperação no domínio da fiscalidade
(13140/1/99 REV 1)

● Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre o combate à fraude
(13329/1/99 REV 1)
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● Relatório Conjunto sobre o Emprego
(13607/99 + ADD 1)

● Relatório do Conselho sobre as Orientações em matéria de Emprego em 2000
(13606/99)

● Recomendação da Comissão para as Recomendações do Conselho relativas à execução das
políticas de emprego dos Estados-Membros
(10994/99) (COM(99)0445 - C5-0147/99 - CNS990816DBC)

● Recomendações do Conselho relativas à execução das políticas de emprego dos
Estados-Membros
(13608/99)

● Comunicação da Comissão relativa a uma proposta de orientações para as políticas de
emprego dos Estados-Membros em 2000
(10992/99) (COM(99)0441 - C5-0147/99 - CNS990816)

● Relatório do Conselho: Estratégia de integração dos aspectos relacionados com o ambiente e
o desenvolvimento sustentável na política energética
(13773/99)

● Relatório do Conselho sobre Transportes e Ambiente
(11717/99)

● Relatório do Conselho:  "Integração da protecção do ambiente e do desenvolvimento
sustentável na política relativa ao Mercado Interno"
(13622/99)

● Relatório do Conselho sobre a integração do desenvolvimento sustentável na política
industrial da União Europeia
(13549/1/99 REV 1)

● Relatório do Conselho: Estratégia relativa à integração do ambiente e do desenvolvimento
sustentável na Política Agrícola Comum, elaborada pelo Conselho Agricultura
(13078/99)

● Integração do ambiente nas políticas de desenvolvimento da Comunidade
(13644/99)

● Relatório da Comissão sobre a integração do ambiente e do desenvolvimento sustentável nas
políticas comunitárias
(13572/99) (SEC(99)1941-DE-EN-FR)

● Relatório coordenado da Comissão sobre os indicadores ambientais
(13573/99) (SEC(99)1942)

● Comunicação da Comissão sobre a avaliação global do Quinto Programa de Acção para o
Ambiente
(13598/99) (COM(99)0543)
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● Relatório da Comissão: "Legislar melhor 1999" incluindo a subsidiariedade
(13725/99) (COM(99)0562 - C5-0279/99)

● Relatório sobre a ultimação e avaliação do Plano de Acção contra a criminalidade
organizada
(9917/3/99 REV 3 + REV 4 (s))

● Plano de Acção da União Europeia sobre a acção conjunta com a Federação Russa contra a
criminalidade organizada: Princípios básicos
(13009/1/99 REV 1)

● Estratégia Europeia de Luta contra as Drogas (2000-2004)
(12555/3/99 REV 3)

● Relatório da Comissão sobre a salvaguarda das estruturas desportivas existentes e
manutenção da função social do desporto no quadro comunitário

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

Nome Objecto Comissão Data Grupo Doc

van den BERG Legislar melhor 1998-1999 AFCO (P) 27.01.00 PSE C5-0279/99

Lord INGLEWOOD Justificação das alterações
(aplicação do n1 3 do artigo
1591)

AFCO (F) 11.01.00 PPE

MUSCARDINI Combate à criminalidade
organizada: prevenção e
controlo, estratégia da
União Europeia para o
início do novo milénio

AFET (P) 25.01.00 UEN C5-0037/00

NAIR Programa MEDA, parceria
euro-mediterrânica (modif.
Regul. 1488/96/CE)

AFET (P) 25.01.00 PSE C5-0023/00

SOULADAKIS Acordo provisório com o
Turquemenistão

AFET (P) 25.01.00 PSE C5-0338/99

Grupo GUE/NGL Ajuda humanitária:
avaliação e futuro das
actividades da Comunidade
(Regul. 1257/96/CE).
Comunicação

AFET (P) 25.01.00 GUE/
NGL

C5-0044/00

Grupo VERTS/ALE Passagem das fronteiras
internas e desenvolvimento
da cooperação Schengen

AFET (P) 25.01.00 VERTS
/ALE

C5-0042/00

BROK Estratégia de pré-adesão
Chipre e Malta

AFET (F) 11.01.00 PPE C5-0308/99

BROK Kosovo: ajuda financeira
excepcional da
Comunidade

AFET (F) 25.01.00 PPE C5-0045/00

MORILLON Pedido de adesão da
Turquia

AFET (F) 25.01.00 PPE C5-0036/00

TITLEY Relatório anual sobre a
exportação de armamento

AFET (F) 25.01.00 PSE C5-0021/00
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Nome Objecto Comissão Data Grupo Doc

Grupo PPE Cooperação para o
desenvolvimento: relações
com os países ACP
envolvidos em conflitos
armados. Comunicação

AFET (F) 11.01.00 PPE C5-0115/99

AUROI Directiva relativa às
substâncias e produtos
indesejáveis nos alimentos
para animais

AGRI (F) 26.01.00 VERTS
/ALE

C5-0344/99

MAAT Leite,produtos lácteos:
distribuição de leite às
escolas (alt. regul.
1255/1999/CE)

AGRI (F) 26.01.00 PPE C5-0047/00

PESÄLÄ Leite, produtos lácteos:
restituições à exportação
(alt. Reg. CE 1255/99)

AGRI (F) 26.01.00 ELDR C5-0339/99

SOUCHET Mercadorias resultantes da
transformação de produtos
agrícolas: regime de trocas,
OMC (alter. regulamento)

AGRI (F) 26.01.00 UEN

BOURLANGES Kosovo: ajuda financeira
excepcional da
Comunidade

BUDG (P) 26.01.00 PPE C5-0045/00

CASACA Apoio aos produtores de
culturas arvenses: inclusão
do linho e do cânhamo (alt.
Reg. 1251/99/CE)

BUDG (P) 27.01.00 PSE C5-0280/99

CASACA Linho e cânhamo:
organização comum dos
mercados (OCM) (alt. Reg.
1308/70/CEE)

BUDG (P) 27.01.00 PSE C5-0281/99

GUY-QUINT Decisão relativa a um
quadro comunitário de
cooperação para o
desenvolvimento urbano
sustentável

BUDG (P) 27.01.00 PSE C5-0309/99
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Nome Objecto Comissão Data Grupo Doc

MULDER Leite,produtos lácteos:
distribuição de leite às
escolas (alt. regul.
1255/1999/CE)

BUDG (P) 27.01.00 ELDR C5-0047/00

NARANJO
ESCOBAR

Combate à discriminação:
programa de acção
comunitário 2001-2006

BUDG (P) 27.01.00 PPE C5-0046/00

NARANJO
ESCOBAR

Emprego: combate à
discriminação, igualdade de
tratamento entre as pessoas

BUDG (P) 27.01.00 PPE

SBARBATI Redes transeuropeias:
regras para a concessão de
apoio financeiro (regul.
2236/95/CE). Relatório
anual

BUDG (P) 27.01.00 ELDR C5-0010/00

SBARBATI Interoperabilidade do
sistema ferroviário
transeuropeu convencional

BUDG (P) 27.01.00 ELDR C5-0301/99

Grupo VERTS/ALE Segurança nuclear:
desmantelamento das
instalações nucleares do
CCI e gestão dos resíduos.
Comunicação

BUDG (P) 27.01.00 VERTS
/ALE

C5-0214/99

THEATO Conferência
Intergovernamental (CIG):
propostas do Parlamento
Europeu

CONT (P) 11.01.00 PPE C5-0329/99

CASACA Agricultura, ajudas
comunitárias: sistema
integrado de gestão e de
controlo SIGC (alt. Reg.
3508/92)

CONT (F) 11.01.00 PSE C5-0317/99

PRETS Iniciativa da República da
Áustria relativa ao combate
à pornografia infantil na
Internet

CULT (P) 27.01.00 PSE C5-0318/99
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Nome Objecto Comissão Data Grupo Doc

GASOLIBA I
BÖHM

Adaptação aos progressos
técnicos dos regl.6, 10, 14,
22, 26, 43, 45, 48 e 103
Comiss. econ. por

ECON (P) 17.01.00 ELDR C5-0330/99

MARINOS Regime complementar de
assistência na doença

ECON (P) 26.01.00 PPE

KAUPPI Moeda electrónica:
instituições de crédito:
supervisão, acesso à
actividade (alt. dir.
77/780/CEE)

ECON (F) 17.01.00 PPE C4-0531/98
C4-0532/98

RANDZIO-PLATH Imposto sobre o valor
acrescentado (IVA):
derrogações concedidas à
Áustria e a Portugal

ECON (F) 17.01.00 PSE C5-0007/00

THYSSEN Orientações sobre as
restrições verticais

ECON (F) 17.01.00 PPE C5-0009/00

BERENGUER
FUSTER

Troca de informações com
países terceiros (alter. das
Directivas 85/611/CEE,
92/49/CEE, 92/96/CEE e
93/22/CEE)

ECON (F) 26.01.00 PSE C5-0011/00

Grupo PPE Sistema europeu de contas
SEC nacionais e regionais:
swap, garantia de taxas
(alter. De regul.)

ECON (F) 26.01.00 PPE C5-0018/00

COCILOVO O capital de risco e a
criação de empregos:
execução do Plano de
Acção. Comunicação.

EMPL (P) 01.02.00 PPE C5-0320/99

REIS Substâncias e preparações
perigosas: corantes azóicos
nos texteis e no couro (190
alteração)

EMPL (P) 01.02.00 PPE C5-0312/99

OOMEN-RUIJTEN Situação dos trabalhadores
fronteiriços

EMPL (F) 01.02.00 PPE

ROCARD Regime complementar de
assistência na doença

EMPL (F) 01.02.00 PSE
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Nome Objecto Comissão Data Grupo Doc
KRONBERGER Energias renováveis: a

electricidade e o mercado
interno da electricidade

ENVI (P) 26.01.00 NI C5-0342/99

STAES Alimentação animal:
comercialização, circulação
das matérias-primas
(alt.Dir. 79/373/CEE,
96/25/CE)

ENVI (F) 11.01.00 VERTS
/ALE

C4-0459/98

STAES Alimentação animal:
controlos oficiais
(modificação da Directiva
95/53/CE)

ENVI (F) 11.01.00 VERTS
/ALE

C4-0614/98

BAKOPOULOS Substâncias e preparações
perigosas: corantes azóicos
nos texteis e no couro (190
alteração)

ENVI (F) 26.01.00 GUE/
NGL

C5-0312/99

MAATEN Tabaco:fabrico,
apresentação e venda
(reformulação)

ENVI (F) 26.01.00 ELDR C5-0016/00

Grupo PPE Protecção da saúde das
crianças: ftalatos,
substâncias perigosas,
brinquedos (alteração de
directiva)

ENVI (F) 26.01.00 PPE C5-0276/99

Grupo PSE Decisão relativa a um
quadro comunitário de
cooperação para o
desenvolvimento urbano
sustentável

ENVI (F) 11.01.00 PSE C5-0309/99

Grupo PPE Emprego: combate à
discriminação, igualdade de
tratamento entre as pessoas

FEMM (P) 26.01.00 PPE

SMET GRÖNER Regulamentação do
trabalho doméstico na
economia informal

FEMM (F) 26.01.00 PPE

SMET GRÖNER Seguimento da plataforma
de acção de Pequim

FEMM (F) 26.01.00 PPE
PSE

GALLAGHER Estratégia de pré-adesão
Chipre e Malta

INDU (P) 27.01.00 UEN C5-0308/99
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Nome Objecto Comissão Data Grupo Doc
MORGANTINI Relatório anual sobre a

exportação de armamento
INDU (P) 27.01.00 GUE/

NGL
C5-0021/00

WESTENDORP Y
CABEZA

Bananas:organização
comum do mercado
(OCM), regime de
importação (alter.
Reg.404/93/CEE)

INDU (P) 27.01.00 PSE C5-0277/99

WESTENDORP Y
CABEZA

Kosovo: ajuda financeira
excepcional da
Comunidade

INDU (P) 27.01.00 PSE C5-0045/00

Grupo PSE Combate à discriminação:
programa de acção
comunitário 2001-2006

INDU (P) 27.01.00 PSE C5-0046/00

MAAT Acordo provisório com o
Turquemenistão

INDU (F) 27.01.00 PPE C5-0338/99

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM

Indústria automóvel:
sistema de travagem dos
automóveis particulares,
reg. 13-H CEE/Nações
Unidas

INDU (F) 27.01.00 PPE

VALDIVIELSO DE
CUÉ

Programa MEDA, parceria
euro-mediterrânica (modif.
Regul. 1488/96/CE)

INDU (F) 27.01.00 PPE C5-0023/00

CEDERSCHIÖLD Iniciativa da República da
Áustria relativa ao combate
à pornografia infantil na
Internet

JURI (P) 11.01.00 PPE C5-0318/99

WALLIS Adaptação aos progressos
técnicos dos regl.6, 10, 14,
22, 26, 43, 45, 48 e 103
Comiss. econ. por

JURI (P) 11.01.00 ELDR C5-0330/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

Conferência
Intergovernamental (CIG):
propostas do Parlamento
Europeu

LIBE (P) 17.01.00 PPE C5-0329/99

FRAHM Programa de acção
comunitária para promover
a integração dos refugiados

LIBE (F) 17.01.00 GUE/
NGL
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KIRKHOPE Iniciativa da República da
Áustria relativa ao combate
à pornografia infantil na
Internet

LIBE (F) 17.01.00 PPE C5-0318/99

KLAMT Direito ao reagrupamento
familiar

LIBE (F) 17.01.00 PPE

LEHNE Adaptação aos progressos
técnicos dos regl.6, 10, 14,
22, 26, 43, 45, 48 e 103
Comiss. econ. por

LIBE (F) 17.01.00 PPE C5-0330/99

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA

Organização das Pescarias
do Noroeste do Atlântico
(NAFO): controlo dos
navios de partes
não-contratantes

PECH (F) 27.01.00 PPE C5-0041/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA

Conservação dos recursos
da pesca: protecção dos
juvenis de organismos
marinhos

PECH (F) 27.01.00 PPE C5-0038/00

KOCH Quitação 1998: orçamento
geral CE

REGI (P) 26.01.00 PPE C5-0006/99

MARKOV Decisão relativa a um
quadro comunitário de
cooperação para o
desenvolvimento urbano
sustentável

REGI (P) 26.01.00 GUE/
NGL

C5-0309/99

HATZIDAKIS Acordo CE/Hungria:
transporte rodoviário e
combinado de mercadorias

REGI (F) 26.01.00 PPE

MASTORAKIS Transportes rodoviários:
acordos CE/Bulgária e
CE/Hungria, repartição das
autorizações

REGI (F) 26.01.00 PSE C5-0335/99

Grupo PSE Interoperabilidade do
sistema ferroviário
transeuropeu convencional

REGI (F) 26.01.00 PSE C5-0301/99
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto    Competência Doc.

Documento de trabalho dos serviços da Comissão:
Relatório sobre a aplicação de Directiva 94/47/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Outubro de
1994 relativa à protecção dos adquirentes quanto a certos
aspectos dos contratos de aquisição de um direito de
utilização a tempo parcial de bens imóveis

ENVI
JURI

SEC (99) 1795
final

Recomendação de decisão do Conselho que autoriza a
Comissão a encetar negociações relativas a uma alteração
da pauta aduaneira consolidada para as bananas

INDU
AGRI
DEVE
JURI

SEC (99) 1820
final

Documento de trabalho dos serviços da Comissão: Segundo
relatório intercalar relativo aos Pactos Territoriais para o
Emprego

SEC (99) 1932
final

Comunicaqão da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: A União Europeia e Macau: Após 2000

AFET
INDU

COM (99) 484
final

Comunicação da Comissão: Ambiente da Europa: Que
orientações para o futuro? Avaliação Global do Programa
Comunitário de Política e Acção relacionado com o
Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, "Para um
Desenvolvimento Sustentável"

ECON
INDU
AGRI
ENVI

COM (99) 543
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: As infra-estruturas comunitárias e o problema
informático do ano 2000 - 11 trimestre de 1999

ECON
REGI
INDU

COM (99) 545
final
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Assunto    Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Florestas e desenvolvimento: a abordagem da CE

ENVI
AGRI
DEVE

COM (99) 554
final

Comissão das Comunidades Europeias: 281 relatório
financeiro relativo ao Fundo Europeu de Orientação e de
Garantia Agrícola FEOGA - Secção Garantia - Exercício de
1998

BUDG
AGRI
CONT

COM (99) 568
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões sobre a acção concertada com os Estados-Membros
em matéria de política empresarial

AFET
INDU

COM (99) 569
final

Comunicação da Comissão : Segurança do Abastecimento
de Gás da União Europeia

ENVI
INDU

COM (99) 571
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu sobre a prestação de assistência macrofinanceira a
países terceiros em 1997 e 1998

DEVE
INDU

COM (99) 580
final

Comissão das Comunidades Europeias: A situação da
Agricultura na União Europeia - Relatório 1998

AFET
CONT
INDU
AGRI

COM (99) 584
final

Comissão das Comunidades Europeias : Quarto relatório
sobre a integração dos requisitos de proteccão da saúde nas
políticas comunitárias (1999)

ENVI COM (99) 587
final

Relatório da Comissão à Autoridade Orçamental sobre o
impacto nas despesas do FEOGA-Garantia dos movimentos
da paridade dólar/euro - Exercício de 1999

ECON
AGRI
BUDG

COM (99) 591
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu : Relatório intercalar nos termos do disposto no n.
3, alínea a), do artigo 6 da Directiva 94/62/CE relativa a
embalagens e resíduos de embalagens

ENVI COM (99) 596
final
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Assunto    Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho sobre a concessão da derrogação prevista no n1 1
do artigo 191 do Tratado - Apresentado nos termos do n1 4
do artigo 121 da Directiva 94/80/CE

JURI
AFCO

COM (99) 597
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu sobre as condições de harmonização necessárias -
Directiva 98/30/CE relativa a regras comuns para o
mercado interno do gás natural

ECON
JURI
ENVI
INDU

COM (99) 612
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Participação da Comunidade Europeia nas
Organizações Regionais de Pesca (ORP)

BUDG
ENVI
PECH

COM (99) 613
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Exame do mecanismo único de apoio financeiro a
médio prazo às balanças de pagamentos dos
Estados-Membros - Regulamento n1 88/1969/CEE do
Conselho

ECON COM (99) 628
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao
Conselho, ao Banco Central Europeu e ao Comité
Económico e Social: Plano de acção para os serviços
financeiros - Relatório sobre o avanço dos trabalhos

JURI
ENVI
ECON

COM (99) 630
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: As infra-estruturas da União Europeia e o
problema informático do ano 2000 - Relatório da Comissão
- Q2 1999

COM (99) 639
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: Plano de apoio comunitário à luta contra a
dopagem no desporto

LIBE
INDU
ENVI
CULT

COM (99) 643
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: As infra-estruturas da União Europeia e o
problema informático do ano 2000 - 31 trimestre de 1999

ECON
REGI
INDU

COM (99) 651
final
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Assunto    Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu sobre a assistência comunitária ao processo de
estabilização e de associação para determinados países do
sudeste da Europa - Programa CARA - Assistência
comunitária à associação e à reconstrução - Orientações e
modalidades da assistência à Albânia, à
Bósnia-Herzegovina, à Croácia, à Antiga República
Jugoslava da Macedónia e à República Federal da
Jugoslávia, no âmbito do futuro programa CARA
2000-2006

BUDG
LIBE
INDU
AFET

COM (99) 661
final

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

Proposta alterada de directiva do Conselho relativa à
aproximação das legislações dos Estados-membros
respeitantes ao transporte de mercadorias perigosas por via
navegável interior

ENVI
REGI

COM (99) 563
final
COD 970193

Proposta alterada de Regulamento (CE) do Conselho que
altera o Regulamento (CE) n1 1628/96 relativo ao auxílio à
Bósnia-Herzegovina, à Croácia, à República Federativa da
Jugoslávia e à antiga República Jugoslava da Macedónia,
nomeadamente, criando a Agência Europeia de
Reconstrução

BUDG
CONT
INDU
AFET

COM (99) 609
final
CNS 990132

Proposta alterada de directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à repartição de capacidade de
infra-estrutura ferroviária, à aplicação de taxas de utilização
da infra-estrutura ferroviária e à certificação da segurança

ECON
REGI

COM (99) 616
final
COD 980267

*
*     *
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A. RESOLUÇÕES E DECISÕES APROVADAS 1
PERÍODO DE SESSÕES DE 17 A 21 DE JANEIRO DE 2000

(Estrasburgo)

                                                

1 A parte A do presente memorando foi elaborada pela DGII, Direction B,
Acompanhamento dos Actos Parlamentares (Tel. 42661 – e-mail : DG2-Suiv@europarl.eu.int).

Legenda:
PV = acta,  edição provisória, página n°..
CRE = Relato Integral da Sessão, edição provisória, intervenção n°…

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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PROCESSO DE CO-DECISÃO

Primeira leitura

♦  Aprovação sem alterações da proposta legislativa

JURI/ Processo sem relatório (C5-0067/1999)
18.1.2000 PV p. II/7
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
Proposta modificada de directiva do Conselho relativa ao acesso à actividade das instituições de
crédito e ao seu exercício (versão codificada)
COM(1999)0109 - C5-0067/99 - 1997/0357

JURI/ Processo sem relatório (C4-0212/1999)
18.1.2000 PV p. II/7
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das legislações
dos Estados-Membros respeitantes à rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros
alimentícios (versão codificada)
COM(1999)0113 - C4-0212/99 - 1999/0090

♦  Aprovação com alterações da proposta legislativa

REGI/ Koch (A5-0104/1999)
18.1.2000 PV p. II/11
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-063
Número de alterações aprovadas: 4
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho que altera a Directiva 94/55/CE relativa à aproximação das legislações dos Estados-
Membros respeitantes ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas
COM(99)0158 - C5-0004/99 - 1999/0083



MEMORANDO DOS TRABALHOS DO PARLAMENTO EUROPEU52

PE 168.652- PT -Boletim 14.02.2000
Fecho da redacção: 04.02.2000

INDU/ Turmes (A5-0102/1999)
20.1.2000 PV p. II/5
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-059
Número de alterações aprovadas: 19
Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às normas de eficiência
energética para balastros de tubos de iluminação fluorescente
COM(1999)0296 - C5-0010/99 - 1999/0127

Segunda leitura

♦ Aprovação da posição comum do Conselho com alterações

REGI/Koch (A5-0105/1999)
18.1.2000 PV p. II/9
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-053, 2-085
Número de alterações aprovadas: 1
Resolução legislativa do Parlamento Europeu relativa à posição comum adoptada pelo Conselho em
29 de Março de 1999, tendo em vista a adopção da Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa às exigências mínimas aplicáveis ao exame de conselheiro de segurança para o transporte
de mercadorias perigosas por estrada, caminho-de-ferro ou via navegável
5563/1/1999 - C5-0208/99 - 1998/0106

PROCESSO DE CONSULTA

♦  Aprovação sem alterações da proposta legislativa

JURI/ Processo sem relatório (C4-0018/1998)
18.1.2000 PV p. II/7
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
Proposta de regulamento (CE, Euratom) do Conselho relativa à aplicação de decisão 94/728/CE,
Euratom relativa ao sistema de recursos próprios das Comunidades (versão codificada apresentada
pela Comissão)
COM(1997)0652 - C4-0018/98 - 1997/0352
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PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0106/1999)
18.1.2000 PV p. II/8
Posição do Conselho: sem debate
Posição da Comissão: sem debate
Resolução do Parlamento Europeu sobre a proposta de Regulamento do Conselho relativo à
conclusão do protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no
acordo entre a Comunidade Europeia e o Governo da República Democrática de São Tomé e
Príncipe respeitante à pesca ao largo de São Tomé e Príncipe para o período compreendido entre 1
de Junho de 1999 e 31 de Maio de 2002
COM(1999)0550 - C5-0305/99 - 1999/0228

♦ Aprovação com alterações da proposta legislativa

PECH/ Miguelez Ramos (A5-0094/1999)
21.1.2000 PV p. II/5
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 5-033, 5-036
Número de alterações aprovadas: 2
Proposta de regulamento (CE) do Conselho relativo ao reforço do diálogo com a indústria e os
meios interessados sobre a política comum da pesca
COM(1999) 382 - C5-0145/1999 - 1999/0163

OUTROS ACTOS

QUESTÕES ORÇAMENTAIS

♦ Processo de quitação.

CONT/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 PV p. II/7
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-288
Decisão do Parlamento Europeu sobre a concessão de quitação à Comissão quanto à execução do
orçamento geral das Comunidades Europeias para o exercício de 1997 no que respeita às Secções I -
Parlamento, II - Conselho, III - Comissão, IV - Tribunal de Justiça e V - Tribunal de Contas
SEC(1998) 520 – C4-0350/1998, SEC(1998) 522 – C4-0351/1998, SEC(1998) 519 – C4-0352/1998
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CONT/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 PV p. II/9
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-288
Decisão do Parlamento Europeu sobre a concessão de quitação à Comissão quanto à execução do
orçamento geral das Comunidades Europeias para o exercício de 1997 no que respeita às Secções I -
Parlamento, II - Conselho, III - Comissão, IV - Tribunal de Justiça e V - Tribunal de Contas
SEC(1998) 520 – C4-0350/1998, SEC(1998) 522 – C4-0351/1998, SEC(1998) 519 – C4-0352/1998

CONT/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 PV p. II/12
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-288
Resolução do Parlamento Europeu que contém as observações que fazem parte integrante da
decisão de concessão de quitação à Comissão e o encerramento das contas relativas à execução do
orçamento geral das Comunidades Europeias para o exercício de 1997

CONT/ van Hulten (A5-0001/2000)
19.1.2000 PV p.II/19
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-314
Resolução do Parlamento Europeu que contém as observações sobre as medidas a adoptar na
sequência do segundo relatório do Comité de Peritos Independentes sobre a reforma da Comissão

RESOLUÇÕES APROVADAS NA SEQUÊNCIA DE:

♦   declarações de outras Instituições

UEN, GUE/NGL, EDD, PSE, PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0028, 0030, 0039, 0041, 0043,
0044 e 0057/2000)1

20.1.2000 PV p. II/14
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-123, 2-149
Resolução do Parlamento europeu sobre a maré negra que assola as costas francesas na sequência
do naufrágio do navio-tanque Erika

                                                
1 A ordem de apresentação das resoluções corresponde à ordem numérica dos documentos de sessão.
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UEN, GUE/NGL, EDD, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0029, 0031, 0040, 0042, 0051 et
0058/2000)2

20.1.2000 PV p. II/18
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-153, 2-173
Resolução do Parlamento Europeu sobre as intempéries excepcionais que se abateram sobre a
Europa

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0024, 0025, 0027, 0033, 0035 et
0075/2000)3

20.1.2000 PV p. II/20
Posição do Conselho: CRE 3-065
Posição da Comissão: CRE 3-104
Resolução do Parlamento Europeu sobre o processo de paz no Médio Oriente

♦  perguntas orais

ELDR, PSE (B5-0026 et 0036/2000)4

21.1.2000 PV p. II/7
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 5-044, 5-050
Resolução do Parlamento Europeu sobre os colaboradores das organizações de ajuda humanitária na
Colômbia

♦  um relatório / relatório(s) anual(ais) de outras instituições relativo(s) a um domínio que requer
o parecer do Parlamento Europeu

REGI/ Schroedter (A5-0108/1999)
18.1.2000 PV p. II/14
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-091
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho "Os Fundos
estruturais e a sua coordenação com o Fundo de Coesão: Orientações para programas no período
2000 a 2006"
COM(1999)344 - C5-0122/1999 - 1999/2127

                                                
2 A ordem de apresentação das resoluções corresponde à ordem numérica dos documentos de sessão.
3 Idem.
4 Idem.
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REGI/ Berend (A5-0107/1999)
18.1.2000 PV p. II/22
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-107
Resolução do Parlamento Europeu sobre Sexto Relatório Periódico da Comissão relativo à situação
sócio-económica e ao desenvolvimento das regiões da União Europeia
SEC(1999) 66 - C5-0120/1999 - 1999/2123

ECON/ Rapkay (A5-0078/1999)
18.1.2000 PV p. II/33
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-050
Resolução do Parlamento Europeu sobre o XXVIII relatório sobre a política de concorrência (1998)
SEC(1999)0743 - C5-0121/99 - 1999/2124

ECON/ Jonckheer (A5-0087/1999)
18.1.2000 PV p. II/38
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-050
Resolução do Parlamento Europeu sobre o sétimo relatório sobre os auxílios estatais na união
europeia na indústria transformadora e noutros sectores
COM(1999)0148 - C5-0107/1999 - 1999/2110

ECON/ Langen (A5-0073/1999)
18.1.2000 PV p. II/43
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-050
Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório da Comissão sobre a aplicação, em 1998, da
Decisão nº 2496/96/CECA, de 18 de Dezembro de 1996, que cria normas comunitárias para os
auxílios à siderurgia (código dos auxílios à siderurgia)
COM(1999)094 - C5-0104/1999 - 1999/2107

PECH/ Cunha (A5-0096/1999)
20.1.2000 PV p. II/22
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-047
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Relatório Anual ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre os resultados dos programas de orientação plurianuais para as frotas de pesca no final de 1997
COM(1999)175 - C5-0109/1999 - 1999/2112
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♦  um relatório elaborado na sequência de uma consulta dita "pré-legislativa" sobre um assunto
que faz parte do âmbito de actividades da UE

ECON/ von Wogau (A5-0069/1999)
18.1.2000 PV p. II/28
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-050
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Livro Branco sobre a modernização das regras de
aplicação dos artigos 85º e 86º do Tratado CE
COM(1999)0101 - C5-0105/1999 - 1999/2108

♦ questões actuais, urgentes e muito importantes

PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0048, 0065, 0067, 0080 et 0082/2000)5

20.1.2000 PV p. II/25
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-110, 4-115
Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação na Chechénia

PSE, ELDR, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0049, 0063, 0077 et 0087/2000)6

20.1.2000 PV p.II/28
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-124
Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação na Costa do Marfim

PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0052, 0066 e 0069/2000)7

20.1.2000 PV p. II/30
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-155
Resolução do Parlamento Europeu sobre a recente violência no Alto Egipto

                                                
5 A ordem de apresentação das resoluções corresponde à ordem numérica dos documentos de sessão.
6 Idem.
7 Idem.
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PSE, ELDR, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0050, 0064, 0079 e 0083/2000)8

20.1.2000 PV p. II/32
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-155
Resolução do Parlamento Europeu sobre os direitos humanos na China

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0038, 0053, 0062, 0070, 0074 e
0084/2000)9

20.1.2000 PV p. II/34
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-155
Resolução do Parlamento Europeu sobre os prisioneiros da guerra do Golfo

Verts/ALE, PSE, PPE-DE (B5-0078, 0081 e 0088/2000)10

20.1.2000 PV p. II/35
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-155
Resolução do Parlamento Europeu sobre as violações dos direitos humanos no contexto do projecto
de extracção de petróleo e construção de um oleoduto Chade-Camarões

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0034, 0054, 0059, 0071 e 0073/2000)11

20.1.2000 PV p. II/37
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-168
Resolução do Parlamento Europeu sobre as Ilhas Molucas na Indonésia

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0047, 0055, 0060, 0072, 0076 e
0086/2000)12

20.1.2000 PV p. II/39
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-179
Resolução do Parlamento Europeu sobre as inundações catastróficas na Venezuela

                                                
8 A ordem de apresentação das resoluções corresponde à ordem numérica dos documentos de sessão.
9 Idem.
10 Idem.
11 Idem.
12 Idem.
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♦   aplicação do artigo 192º do TCE – Iniciativa legislativa

CONT/ Theato (A5-0002/2000)
19.1.2000 PV p. II/5
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-076
Resolução do Parlamento Europeu que inclui as recomendações do Parlamento relativamente ao
estabelecimento de uma protecção penal dos interesses financeiros da União

*
*     *
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0003/00)  18 e 19 de Janeiro de 2000

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Ioannis SOULADAKIS Construção de uma central nuclear no território sísmico
da Turquia

H-0780/99

William NEWTON
DUNN

Transparência das decisões do Conselho H-0784/99

Jonas SJÖSTEDT Acesso público aos documentos da UE H-0822/99

Pernille FRAHM Acesso do público à informação H-0010/00

Josu ORTUONDO
LARREA

Proposta de Regulamento que fixa os totais admissíveis
de capturas de determinadas unidades populacionais de
peixes para o ano 2000 (caso concreto da "anchova")

H-0785/99

Alexandros ALAVANOS Medidas para fazer face à continuação da limpeza étnica
de que são alvo os sérvios e os romanichéis no Kosovo

H-0788/99

Pat GALLAGHER Nova iniciativa INTERREG H-0796/99

Liam HYLAND Agricultura e a Presidência portuguesa H-0798/99

Brian CROWLEY Solução para o problema das pessoas sem abrigo e a
Presidência portuguesa

H-0799/99

Mihail PAPAYANNAKIS Combate à pobreza e à exclusão social H-0009/00

Niall ANDREWS A presidência portuguesa e a política de
desenvolvimento

H-0801/99

Ioannis MARINOS Cultura Europeia H-0809/99
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Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Política europeia sobre o emprego H-0814/99

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Presidência do Conselho H-0005/00

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Ioannis SOULADAKIS Construção de uma central nuclear no território sísmico
da Turquia

H-0781/99

David BOWE Armas que contêm urânio empobrecido H-0786/99

Thomas MANN Designação de um encarregado da União Europeia para
as questões do Tibete

H-0793/99

Eija-Riitta KORHOLA Rejeição pela Comissão da regulamentação relativa à
boa administração na UE

H-0795/99

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. PATTEN

Maj THEORIN Mainstreaming no âmbito das ajudas UE ao
desenvolvimento

H-0829/99

Bernd POSSELT Ajuda destinada à Ásia Central H-0831/99

Sra. DIAMANTOPOULOU

Mihail PAPAYANNAKIS Projecto de acção grego para o emprego H-0778/99

Jens-Peter BONDE O regime dinamarquês de pré-reforma H-0782/99
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 Gerard COLLINS Directiva relativa ao tempo de trabalho H-0791/99

 María AVILÉS PEREA Medidas para promoção da igualdade entre homens e
mulheres

H-0805/99

Emmanouil
BAKOPOULOS

Iniciativa comunitária EQUAL H-0807/99

Michael CASHMAN O artigo 13º do TUE e o emprego H-0808/99

María IZQUIERDO
ROJO

Promoção do emprego das mulheres em zonas muito
desfavorecidas

H-0813/99

Jan ANDERSSON Os planos da Comissão respeitantes à apresentação de
um novo programa de acção social

H-0817/99

Anneli HULTHÉN As possibilidades de os deficientes usufruírem da livre
circulação no interior da UE

H-0819/99

Ole KRARUP Execução da Directiva 96/71/CE relativa ao
destacamento de trabalhadores

H-0006/00

*
*     *



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu


	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1


