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RESPOSTAS ÁS PERGUNTAS Á PRESIDÊNCIA
(nº 2 do Artigo 28º do Regimento)

Pergunta 19/00 do Deputado Olivier DUPUIS (NI)

Objecto: Perguntas ao Alto Representante para a PESC

As perguntas respeitantes à política externa e de segurança comum, dirigidas pelos membros da
nossa assembleia ao Conselho, quer no quadro do período de perguntas quer de perguntas escritas,
foram até à data tratadas de facto pela Presidência em exercício do Conselho. A recente nomeação
do Alto Representante para a política externa e de segurança comum, que visa o reforço e a
racionalização da política externa e de segurança comum da União, deveria logicamente implicar a
possibilidade de os membros da nossa assembleia dirigirem as suas perguntas ao Conselho em
matéria de PESC quer à presidência do Conselho quer ao Alto Representante para a PESC.

Que iniciativas tomou, ou tenciona tomar, a Presidente a fim de garantir aos deputados europeus a
possibilidade de interpelar directamente, no quadro da política externa e de segurança comum, o
Alto Representante para a PESC?

RESPOSTA

O artigo 21° do Tratado da União Europeia prevê que o Parlamento pode, no quadro da política
externa e de segurança comum, dirigir perguntas ou apresentar recomendações ao Conselho.

O artigo 26° do Tratado determina que o Secretário-Geral do Conselho, Alto Representante para a
política externa e de segurança comum, "assistirá o Conselho" e actuará "em nome do Conselho a
pedido da Presidência".

Os artigos 42°, 43° e 44° do Regimento, que fixam as diferentes modalidades das perguntas
parlamentares, atribuem aos membros do Parlamento Europeu o direito de dirigir perguntas ao
Conselho e à Comissão no quadro das suas competências.

O artigo 101° do Regimento, que regulamenta as relações do Alto Comissário para a política
externa e de segurança comum com o Parlamento, prevê que o Alto Representante:

- poderá ser convidado a fazer uma declaração ao Parlamento (n° 1 do artigo 101°);

- será convidado, no mínimo quatro vezes por ano, a assistir à reuniões da comissão
competente, a fim de fazer declarações e responder a perguntas (n° 2 do artigo 101°).
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Das referidas disposições poder-se-á concluir que:

1. Só o Conselho e a Comissão, na sua qualidade de instituições  nos termos dos Tratados, são
directamente responsáveis perante o Parlamento pelas respostas às perguntas dirigidas pelos
seus membros no âmbito dos artigos 42°, 43° e 44° do Regimento;

2. O Alto Representante deve comparecer directamente perante o Parlamento em conformidade
com o n° 1 do artigo 101° do Regimento (declaração em sessão plenária);

3. O Alto Representante deve responder directamente às perguntas colocadas durante as
reuniões da comissão competente, às quais deve assistir, no mínimo quatro vezes por ano,
em conformidade com o n° 2 do artigo 101° do Regimento.

Consequentemente:

O Conselho e a Comissão respondem às perguntas colocadas pelos membros, no âmbito dos
artigos 42°, 43° e 44° do Regimento, no que se refere a matérias relativas à política externa e
de segurança comum, segundo os procedimentos habituais estabelecidos no Regimento.

É possível colocar directamente perguntas ao Alto Representante, no âmbito dos
procedimentos específicos previstos no artigo 101° do Regimento.

*
*     *
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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

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

Nº 04/00 Introdução do Cartão Único

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

Estrasburgo : Edifício IPE 2, 6/20 telefone:  74195

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

*
*     *
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PARLAMENTO EUROPEU

COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO
DE UM DEPUTADO BRITÂNICO

AO PARLAMENTO EUROPEU

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

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 14 de Fevereiro de 2000, registou a eleição de:

Gordon Johnston ADAM

em substituição de Alan John DONNELLY (PSE/GB), com efeitos a partir de 8 de Fevereiro de
2000.

*
*     *

TERMO DO MANDATO DE UM
DEPUTADO ESPANHOL

AO PARLAMENTO EUROPEU

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

Na sessão plenária de 18 de Fevereiro de 2000, o Parlamento Europeu tomou nota da nomeação do

Juan Manuel FABRA VALLÉS

para membro do Tribunal de Contas. O termo do seu mandato ao Parlamento Europeu produz
efeitos a partir de 1 de Março de 2000.

*
*     *
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NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO
DE UM DEPUTADO ESPANHOL
AO PARLAMENTO EUROPEU

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

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 1 de Março de 2000, registou a eleição de:

Felipe CAMISÓN ASENSIO

em substituição de Juan Manuel FABRA VALLÉS (PPE-DE/ES), com efeitos a partir de 1 de
Março de 2000.

*
*     *

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO
DE UM DEPUTADO BRITÂNICO

AO PARLAMENTO EUROPEU

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

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 1 de Março de 2000, registou a eleição de:

Mary Hilda Rosamund HONEYBALL

em substituição de Pauline GREEN (PSE/GB), com efeitos a partir de 17 de Fevereiro de 2000.

*
*     *
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RESUMO DO PERÍODO DE
PERGUNTAS

FEVEREIRO 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 35 10 25 11 0 0 0 Sr. SEIXAS DA COSTA

Comissão 79 15 62 9 1 0 1 Sr. PATTEN
Sr. VITORINO
Sra. WALLSTRÖM
Sr. BARNIER
Sr. BOLKESTEIN

Total 114 25 87 20 1 0 1
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DECLARAÇÕES ESCRITAS 1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

10/99

1/2000

168.519

288.126

EBNER, LUCAS, BANOTTI,
VATTIMO, WATTS

Françoise GROSSETÊTE

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

O combate à dor

15.11.1999

21.01.2000

15.02.2000

21.04.2000

105

13

                                                
1 Situação em  18.02.2000
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

P 12/00

Declaração da Presidência, em nome da
União Europeia, sobre o Burundi
Bruxelas,  4 de Fevereiro de 2000

A UE tem vindo a acompanhar de perto a evolução da situação no Burundi. O reatamento do
Processo de Arusha e o subsequente "Relatório Aberto" do Conselho de Segurança da ONU sobre o
Burundi assinalam uma nova fase e darão, assim se espera, um novo impulso decisivo no sentido de
uma conclusão bem-sucedida do processo de paz em curso.

A UE congratula-se com estes sinais positivos de revitalização do Processo de Paz de Arusha e
manifesta o seu pleno apoio ao novo mediador, Nelson Mandela, que vem colocar toda a sua
eminente sabedoria e experiência política ao serviço da importante missão de encontrar uma
solução pacífica para o conflito no Burundi.

A UE permanece, contudo, preocupada perante a violência e a insegurança que continuam a reinar
no Burundi, bem como pelo crescente fluxo de refugiados e deslocados no próprio país. Registando
a declaração do Governo do Burundi, de 19 de Janeiro, e o seu compromisso no sentido de
assegurar o gradual encerramento dos campos de reagrupamento, a UE exorta as autoridades de
Bujumbura a procederem ao rápido desmantelamento de todos esses campos e lança um novo apelo
a todas as partes para que garantam a segurança das pessoas envolvidas em missões de assistência
humanitária.

A UE continua preocupada com as actividades transfronteiriças dos revoltosos e saúda o acordo
entre o Burundi e a Tanzânia no sentido da rápida implementação de mecanismos estabelecidos de
consulta sobre questões relacionadas com as fronteiras.

A UE permanece convicta de que só pela via política se logrará instaurar uma paz duradoura no
Burundi. Assim, a UE reafirma o seu apoio ao processo de paz, de que fazem parte as negociações
de Arusha e a parceria interna. A UE insta todos os movimentos rebeldes do Burundi a associarem-
-se às negociações.

A UE exorta todas as partes no conflito a cooperarem estreitamente com o mediador Nelson
Mandela e com a sua equipa, bem como a darem um contributo construtivo, num espírito de
compromisso e reconciliação, no sentido de encontrar uma solução pacífica e duradoura para a crise
política no país. A UE está disposta a relançar gradualmente a sua ajuda estrutural ao Burundi, em
função do empenhamento das partes nas negociações de paz e sob reserva de melhorias na situação
em termos de direitos humanos e de segurança.
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Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, os países associados Chipre,
Malta e Turquia, bem como os países EFTA, membros do Espaço Económico Europeu, associam-se
a esta declaração.

*
*      *

P 13/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre Timor-Leste

Bruxelas, 4 de Fevereiro de 2000

A União Europeia congratula-se com a publicação do relatório da Comissão Internacional de
Inquérito sobre violações graves dos direitos humanos fundamentais e do direito humanitário em
Timor-Leste. A comunidade internacional, através do sistema das Nações Unidas, tem a
responsabilidade de assegurar que essas violações sejam investigadas e os seus autores levados a
julgamento.

A União Europeia congratula-se igualmente com a publicação do relatório da Comissão Indonésia
dos Direitos Humanos sobre as alegadas violações dos Direitos do Homem em Timor-Leste, que
considera um outro elemento importante dos futuros esforços do Governo da Indonésia para levar a
julgamento as pessoas consideradas responsáveis por essas violações. A responsabilização por esses
crimes constituirá a base mais sólida para uma estabilidade democrática e para uma reconciliação
duradoura.

A União Europeia terá em devida conta o seguimento dado a esses relatórios.

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

*
*      *
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P 14/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, relativa à introdução de uma
moratória sobre as execuções no Illinois (EUA)

Bruxelas, 8 de Fevereiro de 2000

A União Europeia opõe-se à pena de morte em todas as circunstâncias. A União Europeia considera
que a abolição da pena de morte contribui para o reforço da dignidade humana e para o
desenvolvimento progressivo dos Direitos do Homem, e reitera o seu objectivo de trabalhar no
sentido da abolição universal da pena capital ou, pelo menos, no da introdução de moratórias sobre
as execuções, como primeiro passo para a consecução desse objectivo.

Neste sentido, a União Europeia saúda a decisão tomada pelo Governador do Illinois, George Ryan,
de declarar uma moratória sobre todas as execuções pendentes nesse Estado, e manifesta a
esperança de que esta decisão possa constituir um passo importante na via da abolição da pena de
morte no Illinois.

O risco de que pessoas inocentes sejam condenadas à morte, tal como reconhecido pelo Governador
George Ryan, constitui um dos princípios fundamentais subjacentes à filosofia da UE acerca da
abolição da pena capital. Por conseguinte, a União Europeia exorta todos os Estados dos EUA em
que existe a pena capital a reflectirem sobre este risco e a ponderarem a adopção de uma medida
análoga, tendo em vista a abolição da pena de morte em todo o país.

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 membros do Espaço
Económico Europeu.

*
*     *

P 15/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o Líbano
Bruxelas,  9 de Fevereiro de 2000

A União Europeia tem acompanhado de muito perto a situação no Sul do Líbano e manifesta a sua
profunda preocupação ante a escalada das hostilidades, a sua consternação pelas mortes e
ferimentos delas resultantes e a sua profunda simpatia para com os feridos e as famílias enlutadas.
Em resposta aos ataques contra as suas forças, Israel lançou ataques aéreos contra as infra-estruturas
libanesas, fazendo baixas entre a população civil do Líbano. Neste contexto, a União Europeia
recorda que o acordo de Abril de 1996 tem por principal objectivo proteger os civis de tais ataques e
lamenta qualquer violação desse acordo. A escalada das hostilidades põe em perigo os avanços
recentemente registados no processo de paz e a perspectiva de reatamento das negociações na
vertente síria e também na vertente libanesa.
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A União Europeia exorta todas as partes a usarem de contenção e a respeitarem escrupulosamente
os termos do acordo de cessar-fogo de Abril de 1996; apela, além disso, à rápida convocação do
Comité de Acompanhamento, por forma a garantir o apaziguamento das tensões e a evitar novas
violações do acordo.

Estes incidentes vêm confirmar a urgente necessidade de redobrar os esforços para implantar na
região uma paz duradoura, o que passa, designadamente, pela aplicação da Resolução 425 do
Conselho de Segurança das Nações Unidas.

*
*     *

P 16/00

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

Bruxelas, 14 de Fevereiro de 2000

O Senegal encaminha-se para as eleições presidenciais do ano 2000, que serão disputadas por oito
candidatos, o que testemunha a vitalidade da democracia multipartidária do país.

A União Europeia saúda a tradição e o espírito democrático que animam a sociedade senegalesa e
apela a todas as partes implicadas para que actuem por forma a garantir, em todas as fases, um
processo eleitoral justo, transparente e pacífico, incentivando-as a dar mostras de espírito de
diálogo, de compreensão e de tolerância.

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 17/00
Declaração da Presidência , em nome da União Europeia,
sobre a segunda volta das eleições presidenciais realizadas

na República da Croácia em 7 de Fevereiro de 2000
Bruxelas, 10 de Fevereiro 2000

A União Europeia felicita o Sr. Stipe Mesic pela sua eleição para Presidente da Croácia, o que vem
encerrar um capítulo da história da Croácia e assinala o início de uma nova era para o país.

Depois das recentes declarações positivas do Presidente Mesic, a UE aguarda com expectativa o
apoio que irá dar às necessárias reformas internas, ao novo relacionamento com os países vizinhos e
à aproximação do seu país de uma plena integração nas estruturas europeias.

Tendo presente a Declaração da UE sobre a Croácia, de 24 de Janeiro, a União Europeia reitera a
sua disponibilidade para trabalhar em estreita cooperação com as novas autoridades, nomeadamente
com o seu novo Presidente eleito, nos seus esforços para fazer da Croácia um membro de pleno
direito da “comunidade euro-atlântica”.

A União Europeia felicita também o povo da Croácia pela maneira calma e ordeira como expressou
a sua vontade democrática.

*
*      *

P 18/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre os recentes actos terroristas em Teerão
Bruxelas, 15 de Fevereiro de 2000

A União Europeia lamenta profundamente o ataque de morteiro recentemente ocorrido no centro de
Teerão, bem como os ferimentos e as mortes causadas por este inquietante acto de violência. A
União Europeia endereça o seu profundo pesar às vítimas e aos seus familiares.

A União Europeia reitera com veemência a sua condenação de todos os actos de terrorismo, que
reputa de criminosos e injustificáveis, independentemente de onde e quando aconteçam, quaisquer
que sejam os seus motivos e a sua origem. A União Europeia recorda que a luta contra o terrorismo
é uma questão altamente prioritária e apela a todos os Estados para que se associem aos esforços
internacionais no combate à crescente ameaça do terrorismo.

*
*     *
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P 19/00
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre o acordo entre a Nicarágua e as Honduras
Bruxelas, 16 de Fevereiro de 2000

A União Europeia congratula-se vivamente com o acordo entre as Honduras e a Nicarágua,
assinado em 7 de Fevereiro em São Salvador na presença do Representante Especial do Secretário-
Geral da Organização dos Estados Americanos, que prevê a instauração de um regime de medidas
de confiança e de desanuviamento da situação no mar das Caraíbas. A UE saúda também a decisão
das duas Partes no sentido de submeterem ao Tribunal Internacional de Justiça o litígio que surgiu
entre ambas na sequência da ratificação do Tratado Ramirez-Lopez relativo à delimitação marítima
entre a Colômbia e as Honduras.

Essas decisões contribuirão para afirmar a estabilidade na região e permitirão consolidar os
importantes resultados obtidos em matéria de integração política e económica na América Central.

A União Europeia insta uma vez mais as Honduras e a Nicarágua a empenharem-se na reconstrução
e no desenvolvimento da região, em conformidade com a declaração adoptada pelo Grupo
Consultivo de Estocolmo na sua reunião de Maio de 1999.

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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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

TRABALHOS DO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL
ASSEMBLEIA PLENÁRIA DE 26 E 27 DE JANEIRO DE 2000

PARECERES APROVADOS

A presente nota visa fornecer uma apresentação sintética dos pareceres aprovados na
sessão plenária de Janeiro (26 e 27 de Janeiro de 2000) do Comité Económico e Social Europeu.

Para cada uma das seis secções do CES, a rubrica apresenta o carácter do parecer, a
sua referência, o resultado da votação e as tomadas de posição mais significativas do Comité . Para
além disso, é indicado um ponto de contacto para quem deseje obter informações complementares.

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

•  Transporte aéreo/Desafios mundiais - TEN/024
Relator : Deputado von SCHWERIN (Gr. II - D)

− Referência : Comunicação da Comissão sobre o sector dos transportes aéreos europeu: do
mercado único aos desafios mundiais</Titre>
COM(1999) 182 final
CES 657/99 fin

− Resultado da votação : 116 votos a favor e 3 abstenções.

− Pontos-chave : O Comité congratula-se com o debate circunstanciado sobre os problemas
registados no transporte aéreo e considera :

- que é urgente fixar a nível comunitário normas mínimas de formação para todo o pessoal das
companhias aéreas, e zelar pelo respeito destas normas;

- que é indispensável harmonizar os sistemas de segurança aérea na Europa e reforçar o
Eurocontrol ao qual deveriam ser concedidas as competências necessárias para fixar normas
em matéria de segurança aérea;

- que é necessário atribuir mais importância ao respeito das medidas de segurança no transporte
aéreo;

- que os direitos dos passageiros devem ser claramente estabelecidos no plano jurídico.
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Para terminar, o Comité manifesta-se plenamente favorável à conclusão de um acordo de céu
aberto entre a UE e os Estados Unidos a fim de suprimir as desvantagens de que sofrem as
companhias aéreas europeias relativamente às companhias americanas.

− Contacto : Sr. Luis LOBO
(Tél. : 32-2/546 9717 - e-mail : Luis.Lobo@CES.BE)

*
*     *

2. SECÇÃO "AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL, AMBIENTE"

•  Medicamentos para uso veterinário - NAT/045
Relator : Deputado BRAGHIN (Gr. I - I)

− Referência : Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um
código comunitário relativo aos medicamentos veterinários (versão codificada)
COM(1999) 213 final - 99/0180 COD
CES 1058/99 fin - 99/0180 COD

− Resultado da votação : 119 votos a favor e 2 abstenções.

− Contacto : Srª Silvia CALAMANDREI, Chefe de Divisão
(Tél. : 32-2/546 9657- e-mail : Silvia.Calamandrei@CES.BE)

•  Pesca /Protecção dos juvenis (4ª modificação) - NAT/055
Relator : Deputado  CHAGAS (Gr. II - P)

− Referência : Proposta de regulamento do Conselho que altera pela quarta vez o Regulamento
(CE) nº 1626/94 que prevê determinadas medidas técnicas de conservação dos recursos da
pesca no Mediterrâneo e pela quarta vez o Regulamento (CE) nº 850/98 relativo à conservação
dos recursos da pesca através de determinadas medidas técnicas de protecção dos juvenis de
organismos marinhos
COM(1999) 552 final - 1999/0222 CNS
CES 1227/99 fin - 1999/0222 CNS

− Resultado da votação : 113 votos a favor, 1 voto contra e 3 abstenções.

− Contacto: Srª Sylvia CALAMANDREI, Chefe de Divisão
(Tél. : 32-2/546 9657- e-mail : Silvia.Calamandrei@CES.BE)
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•  Pesca/Protecção dos juvenis (5ª modificação) - NAT/058
Relator : Deputado CHAGAS (Gr. II - P)

− Referência : Proposta de Regulamento (CE) do Conselho que altera pela quinta vez o Regulamento
(CE) nº 850/98 do Conselho, de 30 de Março de 1998, relativo à conservação dos recursos da pesca
através de determinadas medidas técnicas de protecção dos juvenis de organismos marinhos
COM(1999) 636 final - 1999/0255 CNS
CES 1228/99 fin - 1999/0255 CNS

− Resultado da votação : 62 votos a favor, 1 contra, 1 abstenção.

− Contacto : Srª Silvia CALAMANDREI, Chefe de Divisão
(Tél. : 32-2/546 9657- e-mail : Silvia.Calamandrei@CES.BE)

•  OCM/Leite (Modificação de artigos) - NAT/062
Relator : Deputado BENTO GONÇALVES (Gr. III - P)

− Referência : Proposta de Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 1255/99
que estabelece a organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos lácteos
COM(1999) 631 final - 1999/0254 CNS
CES 1224/99 fin - 1999/0254 CNS

− Resultado da votação : 113 votos a favor e 7 abstenções.

− Contacto: Sr. Julius LANGENDORFF
(Tél. : 32-2/546 9111- e-mail : Julius.Langendorff@CES.BE)

*
*     *

3. SECÇÃO "MERCADO ÚNICO, PRODUÇÃO E CONSUMO"

•  O turismo para o emprego - INT/036
Rleator : Deputado MALOSSE  (Gr. I - F)

− Referência : Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité
Económico e Social e ao Comité das Regiões - Reforçar o potencial do turismo em matéria de
emprego - Seguimento das conclusões e recomendações do Grupo de Alto Nível sobre Turismo e
Emprego
COM(1999) 205 final
CES 520/99 fin
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− Resultado da votação : 71 votos a favor, 2 contra, 1 abstenção.

− Pontos-chave : O parecer constata até que ponto o turismo pode contribuir de uma forma
original para o emprego na Europa, sem ignorar as ameaças que o turismo de massa não
controlado pode acarretar para o ambiente e a diversidade cultural.
O Comité solicita que uma iniciativa de estratégia europeia para o turismo implique,
nomeadamente, um aprofundamento do diálogo social a nível da UE, a promoção da formação e
do "benchmarking" (escalonamento) através de uma rede de observação, uma melhor consulta
dos operadores sócio-económicos envolvidos e um acompanhamento atento das incidências das
políticas comunitárias no sector do turismo.

− Contacto : Srª Alison IMRIE
(Tél. : 32-2/546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

•  Processos por insolvência - INT/047
Relator : Deputado RAVOET (Gr. I - B)

− Referência : Iniciativa da República Federal da Alemanha e da República da Finlândia com
vista à adopção de uma regulamento do Conselho relativo aos processos por insolvência,
submetida ao Conselho em 26 de Maio de 1999
Doc. 9178/99 + CORR. 1 - 99/00806 CNS
CES 1020/99 fin - 99/0806 CNS

− Resultado da votação : 97 votos a favor e 2 contra.
− Contacto : Srª Birgit FULAR

(Tél. : 32-2/546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@CES.BE)

•  Desenhos e modelos comunitários - INT/048
Relator : Deputado LEHTI (Gr. III - FI)

− Referência : Proposta alterada de Regulamento (CE) do Conselho relativo aos desenhos ou
modelos comunitários
COM(1999) 310  final - 93/0463 CNS
CES 1064/99 fin - 93/0463 CNS

− Resultado da votação : 57 votos a favor, 4 contra e 2 abstenções.

− Contacto : Srª Alison IMRIE
(Tél. : 32-2/546 9501 - e-mail : Alison.Imrie@CES.BE)

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

•  Prevenção e utilização do sistema financeiro para branqueamento de capitais - ECO/028
Relator  : Deputado PELLETIER (Gr. I - F)

− Referência : Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
91/308/CEE do Conselho, de 10 de Junho de 1999, relativa à prevenção da utilização do sistema
financeiro para efeitos de branqueamento de capitais
COM(1999) 352 final - 99/0152 COD
CES 1031/99 fin

− Resultado da votação : 81 votos a favor, 11 contra e 10 abstenções.

− Pontos-chave : O Comité lamenta que o projecto de directiva não dê importância à necessária
cooperação internacional; uma acção limitada à UE seria ineficaz e poderia mesmo ter como
consequência distorções da concorrência em benefício das instituições financeiras de países
terceiros. As instituições financeiras internacionais deveriam, em colaboração com a Comissão
Europeia, estabelecer um código de boa conduta, retomando no essencial as recomendações do
grupo de acção financeira sobre o branqueamento de capitais (OCDE), cuja aplicação seria uma
das condições para a concessão de qualquer ajuda financeira. Deveriam ser impostas sanções aos
centros offshore que não apliquem este código ou que se oponham à transparência das
transacções. No que respeita ao alargamento proposto do campo da criminalização – não só à
criminalidade organizada não ligada ao tráfico de drogas mas a todas as “infracções graves" –
existe um risco efectivo de que os organismos responsáveis sejam submersos por abundantes
declarações de suspeitas. Com a experiência e desde que as instituições financeiras recebam em
contrapartida informações solicitadas sobre a eficácia das suas declarações, o número de
movimentos suspeitos declarados deveria diminuir. Para obter esse resultado é, no entanto,
necessário que as autoridades responsáveis prevejam recursos próprios para garantir processos
de acompanhamento rápidos e eficazes.

− Contacto : Sr.  Roberto PIETRASANTA
(Tél. 32-2/546 9313 - e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  Princípios de registo dos impostos e cotizações sociais - ECO/033
Relator geral : Deputado Vasco CAL (Gr. II - P)

− Referência : Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que clarifica o
Regulamento (CE) nº 2223/96 do Conselho no que diz respeito aos princípios de registo dos
impostos e das contribuições sociais
COM(1999) 488 final - 99/0200 COD
CES 52/2000 fin



INFORMAÇÕES GERAIS 25

Boletim 13.03.2000
Fecho da redacção: 03.03.2000

- PT - PE 168.653

− Resultado da votação : 79 votos a favor e 3 abstenções.

− Contacto : Sr. Roberto PIETRASANTA
(Tél. 32-2/546 9313 -  e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  IVA Áustria/Portugal - ECO/037
Relator geral : Deputado SEPI (Gr. II - I)

− Referência : Proposta de Directiva do Conselho que altera a Directiva 77/388/CEE relativa ao
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado - disposições transitórias concedidas à
República da Áustria e à República Portuguesa
COM(1999) 703 final - 99/0272 CNS
CES 30/2000 fin

− Resultado da votação : 84 votos a favor, 1 voto contra, 3 abstenções.

− Contacto : Sr. Roberto PIETRASANTA
(Tél. 32-2/546 9313 - e-mail : Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

*
*     *

5. SECÇÃO "EMPREGO, ASSUNTOS SOCIAIS, CIDADANIA"

•  Coordenação dos sistemas de segurança social - SOC/012
Relator : Deputado RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Gr. I-ES)

− Referência : Proposta de Regulamento (CE) do Conselho relativo à coordenação dos sistemas de
segurança social
(COM(1998) 779 final/2/3 - 98/0360 (AVC))
CES 386/99 fin

− Resultado da votação : 78 votos a favor, 5 contra, 20 abstenções.
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− Pontos-chave : De um modo geral, o Comité aprova o texto da proposta apresentada. Se a
melhoria da coordenação dos sistemas de segurança social constitui um passo em frente de uma
importância indubitável, é no entanto necessário respeitar as características próprias das
legislações nacionais de cada Estado. Os obstáculos que podem afectar a livre circulação podem
entravar o direito ao trabalho dos cidadãos. O Comité considera que a proposta apresentada
constitui uma evolução importante na via da eliminação dos obstáculos à mobilidade
transnacional dos cidadãos da União, embora o caminho que resta percorrer seja ainda longo.
Dada a complexidade e a importância desta proposta de regulamento, os métodos de trabalho
adoptados pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, bem como as modificações previsíveis que
serão introduzidas no texto durante todo o seu processo legislativo pelas várias presidências do
Conselho e sem prejuízo dos pontos a seguir evocados, o Comité estabelecerá uma forma de
trabalho que lhe permita participar de um modo constante no tratamento desta proposta.

− Contacto : Srª Susanne JOHANSSON
(Tél. 32-2/546 9619 - e-mail : Susanne.Johansson@CES.BE)

•  Protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados á exposição a agentes biológicos no
trabalho - SOC/026
Relator único : Deputado ETTY (art. 54º de Srª DRIJFHOUT) (Gr. II - NL)

− Referência : Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à protecção
dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes biológicos durante o trabalho
(Sétima directiva especial nos termos do nº 1 do artigo 16º da Directiva 89//CEE)) (versão
codificada) (COM(1999) 432 final - 99/0188 (COD))
CES 1084/99 fin

− Resultado da votação : 122 votos a favor e 5 abstenções.

− Contacto :  Sr. Alan HICK
(Tél. 32-2/546 9302 - e-mail : Alan.Hick@CES.BE)

•  Iniciativa comunitária EQUAL - SOC/027
Relator : Deputado SHARMA (Gr. III - RU)

− Referência : sobre a Comunicação da Comissão aos Estados-Membros que estabelece as
directrizes dos Programas de Iniciativa Comunitária (PIC) relativamente aos quais os Estados-
Membros são convidados a apresentar propostas para medidas de auxílio no âmbito da iniciativa
EQUAL
(COM(1999) 476 final)
CES 1178/99 fin
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− Resultado da votação : 122 votos a favor e 5 abstenções.

− Pontos-chave : O CES congratula-se com o compromisso assumido de incluir EQUAL no
quadro global da estratégia europeia para o emprego e considera igualmente que acções
inovadoras no contexto transnacional oferecem perspectivas interessantes. O CES aprova a
importância dada à participação das colectividades locais e regionais, bem como uma maior
dimensão concedida ao papel das empresas neste programa. É necessário não esquecer a
importância da participação das ONG e dos parceiros sociais nos projectos e no programa. Os
domínios temáticos definidos deveriam ser mais detalhados e explicitados, uma vez que as
definições vagas que figuram nos programas anteriores provocaram confusão e lavram a perdas
de eficácia.

− Contacto : Srª Susanne JOHANSSON
(Tél. 32-2/546 9619 - e-mail : Susanne.Johansson@CES.BE)

*
*     *

6. SECÇÃO "RELAÇÕES EXTERNAS"

•  A situação económica e social e o papel das organizações sócio-profissionais em Chipre
(relatório de informação) - REX/020
Relatora : Srª CASSINA (Gr. II - I)

− Referência : CES 291/99 fin

− Resultado da votação : 71 votos a favor e 2 abstenções.

− Contacto : Srª Ellen DURST
(Tél. 32-2/546 9845 - e-mail : Ellen.Durst@CES.BE)

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

Nome Objecto Comissão Data Doc.

JOVÉ PERES
(GUE)

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

AGRI (P) 24.02.00 C5-0317/99

Grupo
VERTS/ALE

Alimentos compostos para animais:
comercialização, identif. de origem e
comercialização (alt. Dir.
79/373/CEE)

AGRI (P) 24.02.00 C5-0020/00

Grupo
PSE

Política da água: lista das substâncias
prioritárias, protecção do ecossistema
e da saúde humana

AGRI (P) 24.02.00 C5-0079/00

Grupo
PPE

Vinha: comercialização dos materiais
de propagação vegetativa (alter.
Directiva 68/193/CEE)

AGRI (F) 24.02.00 C5-0090/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Programa de acção comunitária para
promover a integração dos refugiados

BUDG (P) 23.02.00

DOVER
(PPE)

Instrumento financeiro "EC
Investment Partners": encerramento e
liquidação dos projectos
(Regul.213/96/CE)

BUDG (P) 23.02.00 C5-0062/00

HAUG
(PSE)

Projecto de decisão relativa à
organização e ao funcionamento do
EUR-OP

BUDG (P) 23.02.00 C5-0080/00

WYNN
(PSE)

Audiovisual: MEDIA-Formação e
MEDIA+ 2001-2005

BUDG (P) 23.02.00 C5-0059/00

WYNN
(PSE)

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

BUDG (P) 23.02.00 C5-0095/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

WYNN
(PSE)

Educação, formação, juventude:
mobilidade na Comunidade de
docentes e estudantes

BUDG (P) 23.02.00 C5-0052/00

WYNN
(PSE)

Qualidade do ensino escolar:
cooperação europeia em matéria de
avaliação. Recomendação

BUDG (P) 23.02.00 C5-0053/00

WYNN
(PSE)

Audiovisual: MEDIA-Formação e
MEDIA+ 2001-2005

BUDG (P) 23.02.00

WYNN
(PSE)

Protecção do Reno: conclusão da
nova Convenção, 12 de Abril de
1999, Berna

BUDG (P) 23.02.00

COSTA
(PPE)

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

CONT (P) 23.02.00 C5-0023/00

KHANBHAI
(PPE)

Orçamento 2001: secção III CONT (P) 23.02.00

KHANBHAI
(PPE)

Instrumento financeiro "EC
Investment Partners": encerramento e
liquidação dos projectos
(Regul.213/96/CE)

CONT (P) 23.02.00 C5-0062/00

GRÖNER
(PSE)

Educação, formação, juventude:
mobilidade na Comunidade de
docentes e estudantes

CULT (F) 22.02.00 C5-0052/00

HIERONYMI
(PPE)

Audiovisual: MEDIA-Formação e
MEDIA+ 2001-2005

CULT (F) 22.02.00 C5-0059/00

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Qualidade do ensino escolar:
cooperação europeia em matéria de
avaliação. Recomendação

CULT (F) 22.02.00 C5-0053/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

IMBENI
(PSE)

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

DEVE (F) 23.02.00 C5-0044/00

SKINNER
(PSE)

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

ECON (F) 21.02.00 C5-0320/99

CERCAS
ALONSO
(PSE)

e-Europe-Sociedade da informação:
iniciativa da Comissão para o
Conselho Europeu de Lisboa de 23/24
de Março de 2000

EMPL (P) 15.02.00 C5-0063/00

COCILOVO
(PPE)

Grandes orientações das políticas
económicas para 2000

EMPL (P) 15.02.00

HOWITT
(PSE)

Igualdade de tratamento entre as
pessoas: combate à discriminação
racial e étnica

EMPL (P) 15.02.00 C5-0067/00

JÖNS
(PSE)

Orçamento 2001: secção III EMPL (P) 15.02.00

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Programa de acção comunitária para
promover a integração dos refugiados

EMPL (P) 15.02.00

LYNNE
(ELDR)

Combate à discriminação: programa
de acção comunitário 2001-2006

EMPL (P) 15.02.00 C5-0046/00

GILLIG
(PSE)

Qualidade do ensino escolar:
cooperação europeia em matéria de
avaliação. Recomendação

EMPL (P) 24.02.00 C5-0053/00

Grupo
PPE

Educação, formação, juventude:
mobilidade na Comunidade de
docentes e estudantes

EMPL (P) 24.02.00 C5-0052/00

T. MANN
(PPE)

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

EMPL (F) 15.02.00 C5-0068/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
VERTS/ALE

Protecção dos animais em transporte:
pontos de paragem p/ alimentação e
dessedentação dos suínos
(mod.Dir.91/628/CEE)

ENVI (P) 23.02.00 C5-0188/99

Grupo
GUE

Segurança nuclear: desmantelamento
das instalações nucleares do CCI e
gestão dos resíduos. Comunicação

ENVI (P) 23.02.00 C5-0214/99

Grupo
ELDR

Directiva relativa às substâncias e
produtos indesejáveis nos alimentos
para animais

ENVI (P) 23.02.00 C5-0344/99

Grupo
PPE

Substâncias e preparações perigosas:
classificação c/m/r (21ª alter. da
Directiva 76/769/CE)

ENVI (F) 23.02.00 C5-0017/00

Grupo
PSE

Alimentos compostos para animais:
comercialização, identif. de origem e
comercialização (alt. Dir.
79/373/CEE)

ENVI (F) 23.02.00 C5-0020/00

Grupo
PPE

Livro Branco sobre a segurança dos
alimentos

ENVI (F) 23.02.00

Grupo
VERTS/ALE

Política da água: lista das substâncias
prioritárias, protecção do ecossistema
e da saúde humana

ENVI (F) 23.02.00 C5-0079/00

MARTENS
(PPE)

Igualdade de tratamento entre as
pessoas: combate à discriminação
racial e étnica

FEMM (P) 23.02.00 C5-0067/00

Grupo
PSE

Combate à discriminação: programa
de acção comunitário 2001-2006

FEMM (P) 23.02.00 C5-0046/00

FERRER
(PPE)

Substâncias e preparações perigosas:
corantes azóicos nos texteis e no
couro (19ª alteração)

ITRE (P) 24.02.00 C5-0312/99

LANGEN
(PPE)

Tabaco:fabrico, apresentação e venda
(reformulação)

ITRE (P) 24.02.00 C5-0016/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

ZIMERAY
(PSE)

Transportes aéreos: criação do céu
único europeu. Comunicação

ITRE (P) 24.02.00 C5-0085/00

Grupo
PPE

Interoperabilidade do sistema
ferroviário transeuropeu convencional

ITRE (P) 24.02.00 C5-0301/99

FERRER
(PPE)

Acordo CE-México: aplicação dos
artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 12º do acordo
provisório

ITRE (F) 24.02.00 C5-0076/00

Grupo
PPE

Indústria automóvel: pneumáticos
recauchutados, Regulamento nº 108
da CEE das Nações Unidas

ITRE (F) 24.02.00

Grupo
PPE

Indústria automóvel: pneumáticos
recauchutados, Regulamento nº109 da
CEE das Nações Unidas

ITRE (F) 24.02.00

Grupo
EDD

Produtos energeticamente eficazes:
equipamentos de escritório e de
comunicações, programa de
rotulagem

ITRE (F) 24.02.00 C5-0061/00

DEPREZ
(PPE)

Orçamento 2001: secção III LIBE (P) 24.02.00

SWIEBEL
(PSE)

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

LIBE (P) 24.02.00 C5-0068/00

Grupo
PSE

Educação, formação, juventude:
mobilidade na Comunidade de
docentes e estudantes

LIBE (P) 24.02.00 C5-0052/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Igualdade de tratamento entre as
pessoas: combate à discriminação
racial e étnica

LIBE (F) 24.02.00 C5-0067/00

CASHMAN
(PSE)

Combate à discriminação: programa
de acção comunitário 2001-2006

LIBE (F) 24.02.00 C5-0046/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

COELHO
(PPE)

Passagem das fronteiras internas e
desenvolvimento da cooperação
Schengen

LIBE (F) 24.02.00 C5-0042/00

FERRI
(PPE)

Cooperação judiciária em matéria
penal: acção comum sobre avaliações
mútuas

LIBE (F) 24.02.00 C5-0039/00

KARAMANOU
(PSE)

Iniciativa da República da
Finlândia:regulamento que define as
obrigações em matéria de readmissão

LIBE (F) 24.02.00 C5-0319/99

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE)

Mercado interno: estratégia para os
próximos cinco anos. Comunicação

PECH (P) 21.02.00 C5-0212/99

POHJAMO
(ELDR)

Orçamento 2001: secção III RETT (P) 22.02.00

*
*     *
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: Os próximos passos na política de espectro de
radiofrequências - Resultados da consulta pública sobre o Livro
Verde

RETT
ITRE

COM (99) 538
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: Para um novo quadro das infra-estruturas das
comunicações electrónicas e serviços conexos - Análise das
Comunicações - 1999

JURI
ENVI
ITRE

COM (99) 539
final

Comunicação da Comissão ao Conselho relativa ao "comércio
equitativo"

ITRE
ENVI
DEVE

COM (99) 619
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 e ao Parlamento Europeu
sobre o sistema de remunerações

JURI
BUDG

COM (99) 650
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: Princípios e orientações para a política audiovisual da
Comunidade na era digital

JURI
ITRE
EMPL
ENVI
CULT

COM (99) 657
final

Relatório da Comissão ao Comité de Embaixadores ACP-CE
sobre o seguimento dado para o ano de aplicação 1998, ao
conjunto das transferências ao abrigo do sistema de
estabilização das receitas de exportação instituído pela Quarta
Convenção ACP-CE, tal como alterada pelo Acordo assinado
na Maurícia em 4 de Novembro de 1995

DEVE COM (99) 696
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Estratégia comunitária em matéria de desreguladores
endócrinos - substâncias suspeitas de interferir com os sistemas
hormonais dos seres humanos e dos animais

ITRE
ENVI

COM (99) 706
final

Comunicação da Comissão ao Conselho: Participação dos
países candidatos nos programas, agências e comités
comunitários

TOUT
AFET

COM (99) 710
final

Comunicação da Comissão: Política imobiliária - Bruxelas BUDG COM (99) 713
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre a aplicação da cláusula de não-exportação, nº 1 do artigo
4º da Directiva relativa aos sistemas de garantia de depósitos
(94/19/CE)

JURI
ECON

COM (99) 722
final

*
*     *
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A. RESOLUÇÕES E DECISÕES APROVADAS 1

PERÍODO DE SESSÕES DE 2 A 3 DE FEVEREIRO DE 2000
(Bruxelas)

E

 Q u e s tõ e s  a c t u a is  e  u r g e n t e s

B 5 - 0 1 0 1

                                                
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).
A nomenclatura utilizada corresponde às disposições do Regimento do Parlamento Europeu em vigor (JO C 219 de 30 de
Julho de 1999, pág.374).
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 da proposta legislativa com modificações

JURI/ Berger (A5-0007/2000)
03.02.2000 PV p.II/27
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-098, 3-105
Número de alterações aprovadas: 19
Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às condições de destacamento
dos trabalhadores por conta de outrem nacionais de um país terceiro no âmbito de uma prestação
transfronteiriça de serviços
COM(1999) 3 - C4-0095/1999 - 1999/0012

Segunda leitura

♦ Aprovação da posição comum do Conselho sem alterações

JURI/Palacio Vallelersundi (A5-0005/2000)
03.02.2000 PV p.II/7
Posição do Conselho: sem debate
Posição da Comissão: sem debate
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a posição comum adoptada pelo Conselho
tendo em vista a adopção de uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 74/60/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
respeitantes ao arranjo interior dos veículos a motor (partes interiores do habitáculo com exclusão
do ou dos espelhos retrovisores interiores, disposição dos comandos, tecto ou tecto de abrir, encosto
e parte traseira dos bancos)
9935/1/1999 - C5-0210/1999 - 1998/0089

♦ Aprovação da posição comum do Conselho com alterações

ENVI/Florenz (A5-0006/2000)
03.02.2000 PV p.II/15
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-034
Número de alterações aprovadas: 32
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a posição comum do Conselho tendo em vista a
adopção de uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a veículos fora de uso
8095/1/1999 - C5-0180/1999 - 1997/0194
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Terceira leitura

♦ Aprovação do projecto comum do Comité de Conciliação

DELE/Langen (A5-0011/2000)
03.02.2000 PV p.II/12
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-140
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre o projecto comum, aprovado pelo Comité de
Conciliação, de uma decisão do Parlamento Europeu e do Conselho  que aprova um programa
plurianual de promoção de fontes de energia renováveis na Comunidade (ALTENER) (1998-2002)
C5-0333/1999 - 1997/0370

DELE/Ahern (A5-0010/2000)
03.02.2000 PV p.II/13
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-145
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre o projecto comum, aprovado pelo Comité de
Conciliação, de uma decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que aprova um programa
plurianual de promoção do rendimento energético (SAVE) (1998-2002)
C5-0334/1999 - 1997/0371

DELE/Graça Moura (A5-0009/2000)
03.02.2000 PV p.II/14
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-161
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre o projecto comum, aprovado pelo Comité de
Conciliação, de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um instrumento único de
financiamento e de programação para a cooperação cultural (programa “Cultura 2000”)
C5-0327/1999  - 1998/0169

PROCESSO DE CONSULTA

♦  Aprovação da proposta legislativa sem alterações

JURI/Marinho (A5-0003/2000)
03.02.2000 PV p.II/45
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-115
Projecto de decisão do Conselho que altera a Decisão 88/591/CECA, CEE, Euratom que institui um
Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias
5713/1999 - C5-0020/1999 - 1999/0803
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JURI/Marinho (A5-0003/2000)
03.02.2000 PV p.II/46
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-115
Projecto de decisão do Conselho que altera a Decisão 88/591/CECA, CEE, Euratom que institui um
Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias
9614/1999 - C5-0167/1999 - 1999/0805

♦ Aprovação da proposta legislativa com alterações

JURI/Berger (A5-0012/2000)
03.02.2000 PV p.II/37
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-098; 3-105
Número de alterações aprovadas: 16
Proposta de directiva do Conselho relativa à extensão da livre prestação transfronteiriça de serviços
aos nacionais de um país terceiro estabelecidos na Comunidade
COM(1999) 3 – C5-0050/2000 - 1999/0013

AFET/Brok (A5-0022/2000)
03.02.2000 PV p.II/47
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-125, 3-127, 3-129
Número de alterações aprovadas: 7
Proposta de decisão do Conselho relativa à concessão de assistência financeira excepcional ao
Kosovo
COM(1999)598 – C5-0045/2000 – 1999/0240

OUTROS ACTOS

RESOLUÇÕES APROVADAS NA SEQUÊNCIA DE:

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

FEMM/McNally (A5-0082/1999)
03.02.2000 PV p.II/8
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-222 de 20/1/2000,
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão intitulada "Mulheres e
ciência" - Mobilizar as mulheres para enriquecer a investigação europeia
COM(1999)76 – C5-0103/1999 – 1999/2106
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AFCO/Dimitrakopoulos - Leinen (A5-0018/2000)
03.02.2000 PV p.II/51
Posição do Conselho: CRE 3-071
Posição da Comissão: CRE 3-093
Resolução do Parlamento Europeu sobre a convocação da Conferência Intergovernamental
14094/1999 – C5-0341/1999 – 1999/0825

♦ questões actuais, urgentes e muito importantes

PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0101, 0102, 0103, 0106 e 0107/2000)1

03.02.2000 PV p.II/54
Posição do Conselho: CRE 3-019
Posição da Comissão: CRE 3-020, 3-043, 3-045
Resolução do Parlamento Europeu sobre o resultado das eleições legislativas na Áustria e a
proposta de formar um governo de coligação entre o ÖVP (Partido Popular Austríaco) e o FPÖ
(Partido Austríaco da Liberdade)

*
*      *

                                                
1 A ordem de apresentação das resoluções corresponde à ordem numérica dos documentos de sessão.
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PERÍODO DE SESSÕES DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2000
(Estrasburgo)

Questões actuais e urgentes

E

E

EEEEE

Kosovo
B5-0141/2000

Espanha
B5-0149/2000

Arizona
B5-0152/2000

Angola
B5-0151/2000

Roménia
B5-0164/2000 Chechénia

B5-0153/2000

Camboja
B5-0154/2000
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PROCESSO DE CO-DECISÃO

Primeira leitura

♦  Aprovação da proposta legislativa sem alterações

AGRI/ Böge (A5-0023/2000)
16.02.2000 PV p.II/11
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-137
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim     Não  ■
Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 91/68/CEE do
Conselho no que respeita ao tremor epizoótico dos ovinos
COM(1998)0623 - C4-0026/1999 - 1998/0324

♦ Aprovação da proposta legislativa com alterações

ECON/ Schmidt (A5-0025/2000)
17.02.2000 PV p.II/7
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-025
Número de alterações aprovadas: 23
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim     Não  ■
Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 85/611/CEE, que
coordena as disposições legais, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos
de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM)
COM(1998)0449 - C4-0464/1998 - 1998/0243

ECON/ Schmidt (A5-0025/2000)
17.02.2000 PV p.II/20
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-025
Número de alterações aprovadas: 13
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim     Não  ■
Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 85/611/CEE, que
coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns
organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM) com vista a regulamentar
as sociedades de gestão e os prospectos simplificados
COM(1998)0451 - C4-0465/1998 - 1998/0242
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Segunda leitura

♦ Aprovação da posição comum do Conselho com alterações

ENVI/ Lienemann (A5-0014/2000)
16.02.2000 PV p.II/5
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-304, 3-053
Número de alterações aprovadas: 14
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■     Não  
Resolução legislativa do Parlamento Europeu referente à posição comum do Conselho destinada à
adopção de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao instrumento
financeiro para o ambiente (LIFE)
10233/2/1999 – C5-0224/1999 – 1998/0336

ENVI/ Lienemann (A5-0027/2000)
16.02.2000 PV p.II/24
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-289, 2-291, 3-067
Número de alterações aprovadas: 59
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■     Não  
Resolução legislativa do Parlamento Europeu referente à posição comum adoptada pelo Conselho
destinada à adopção de uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um
quadro de acção comunitária no domínio da política da água
9085/3/1999 - C5-0209/1999 - 1997/0067

PROCESSO DE PARECER FAVORÁVEL

♦ Parecer favorável sobre um acordo internacional, sobre um tratado de adesão

JURI/ Cederschiöld (A5-0008/2000)
16.02.2000 PV p.II/12
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-335
Proposta de decisão do Conselho relativa à aprovação, em nome da Comunidade Europeia, do
Tratado da OMPI sobre o direito de autor e do Tratado da OMPI sobre prestações e fonogramas
11221/1999 - COM(1998)0249 - C5-0222/1999 - 1998/0141
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PROCESSO DE CONSULTA

♦  Aprovação da proposta legislativa sem alterações

JURI/ Processo sem relatório (C5-0264/1999)
15.02.2000 PV p.II/ 5
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim     Não  ■
Proposta alterada de directiva do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na
Comunidade de organismos prejudiciais às plantas e produtos vegetais e contra a sua propagação no
interior da Comunidade (versão codificada)
COM(1999)0365 - C5-0264/99 - 1997/0338

ECON/ Knörr Borràs (A5-0013/2000)
17.02.2000 PV p.II/34
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-280
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim     Não  ■
Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 3605/93 relativo à
aplicação do Protocolo sobre o procedimento relativo aos défices excessivos anexo ao Tratado que
institui a Comunidade Europeia
COM(1999)0444 - C5-0174/1999 - 1999/0196

♦ Aprovação da proposta legislativa com alterações

AFET/ Brok (A5-0029/2000)
17.02.2000 PV p.II/26
Posição do Conselho: CRE 3-131, 3-150, 3-153
Posição da Comissão: CRE 3-132, 3-151, 3-156
Número de alterações aprovadas: 22
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■     Não  
Proposta de regulamento do Conselho relativo à execução de acções no âmbito da estratégia de pré-
adesão de Chipre e de Malta
COM(1999)0535 - C5-0308/1999 - 1999/0199
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LIBE/ Cederschiöld (A5-0020/2000)
17.02.2000 PV p.II/35
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-290
Número de alterações aprovadas: 6
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim     Não  ■
Projecto de decisão-quadro do Conselho sobre o reforço da protecção penal contra a contrafacção
da moeda na perspectiva da introdução do euro
SN5116/1999 - C5-0332/1999 - 1999/0821

LIBE/ Di Pietro (A5-0019/2000)
17.02.2000 PV p.II/38
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-052
Número de alterações aprovadas: 59
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim     Não  ■
Projecto de acto do Conselho que estabelece a Convenção relativa à Cooperação Judiciária Mútua
em Matéria Penal entre os Estados-Membros da União Europeia
9636/1999 – C5-0091/1999 e SN 5060/1999 –C5-0331/1999 – 1999/0809

♦  Decisão de adiamento da votação (a questão foi enviada de novo à comissão competente quanto
à matéria de fundo para nova apreciação)

AGRI/ Graefe zu Baringdorf (A5-0015/2000)
16.02.2000 PV p.II/13
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-126, 2-128, 3-056
Número de alterações aprovadas: 5
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim     Não  ■
Proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 70/524/CEE relativa aos aditivos na
alimentação para animais
COM(1999)0388 - C5-0134/1999 - 1999/0168
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OUTROS ACTOS

RESOLUÇÕES APROVADAS NA SEQUÊNCIA DE:

♦  declarações de outras instituições

PPE-DE, PSE, ELDR (B5-0143, 0144 e 0145/2000)2

17.02.2000 PV p.II/63
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-023, 2-072
Resolução do Parlamento Europeu sobre o programa estratégico quinquenal da Comissão

PPE-DE, Verts/ALE, PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0117, 0120, 0121, 0122 e 0123/2000)3

17.02.2000 PV p.II/66
Posição do Conselho: CRE 3-014, 3-040
Posição da Comissão: CRE 3-015, 3-041
Resolução do Parlamento Europeu sobre a coerência entre a política de desenvolvimento e as outras
políticas da União

PSE, PPE-DE, Verts/ALE, UEN (B5-0126, 0127, 0129, e 0139/2000)4

17.02.2000 PV p.II/70
Posição do Conselho: CRE 3-045, 3-126
Posição da Comissão: CRE 3-046, 3-127
Resolução do Parlamento Europeu sobre os direitos humanos

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0124, 0128, e 0134/2000)5

17.02.2000 PV p.II/101
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-125
Resolução do Parlamento Europeu sobre a reestruturação da indústria europeia, com particular
destaque para o encerramento da Goodyear em Itália e os problemas do grupo ABB-Alstom

♦ perguntas orais

LIBE/ (B5-0109/2000)
15.02.2000 PV p.II/6
Posição do Conselho: CRE 3-127, 3-128, 3-149 de 19/01/2000
Posição da Comissão: CRE 3-130 de 19/01/2000
Resolução do Parlamento Europeu sobre os progressos realizados em 1999 na construção do espaço
de liberdade, de segurança e de justiça a que se refere o quarto travessão do artigo 2º do Tratado da
União Europeia
                                                
2 A ordem de apresentação das resoluções corresponde à ordem numérica dos documentos de sessão.
3  Idem
4  Idem
5  Idem
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RETT/ (B5-0116/2000)
18.02.2000 PV p.II/12
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 5-026, 5-052
Resolução do Parlamento Europeu sobre os serviços postais europeus

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

RETT/ McCarthy (A5-0026/2000)
15.02.2000 PV p.II/15
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-098, 1-100, 1-101
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■     Não  
Resolução do Parlamento Europeu sobre o projecto de Comunicação da Comissão aos
Estados-Membros que estabelece as orientações relativas à iniciativa comunitária de revitalização
económica e social das cidades e dos subúrbios em crise, a fim de promover um desenvolvimento
urbano sustentável (URBAN)
COM(1999)0477 - C5-0242/1999 - 1999/2177

RETT/ Decourrière (A5-0028/2000)
15.02.2000 PV p.II/19
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-098, 1-100, 1-101
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■     Não  
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação do Comissão aos Estados-Membros que
estabelece orientações relativas a uma iniciativa comunitária de cooperação transeuropeia destinada
a promover o desenvolvimento harmonioso e equilibrado do território europeu (INTERREG)
COM(1999)0479 - C5-0243/1999 - 1999/2178

AGRI/ Procacci (A5-0024/2000)
15.02.2000 PV p.II/26
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-098, 1-100, 1-101
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■     Não  
Resolução do Parlamento Europeu sobre o projecto de comunicação da Comissão aos
Estados-Membros que estabelece as orientações relativas à iniciativa comunitária de
desenvolvimento rural (LEADER+)
COM(1999)0475 - C5-0259/1999 - 1999/2185
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EMPL/ Stenzel (A5-0034/2000)
16.02.2000 PV p.II/16
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-098, 1-100, 1-101
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■     Não  
Resolução do Parlamento Europeu sobre o projecto de Comunicação da Comissão aos
Estados-Membros que estabelece as directrizes dos Programas de Iniciativa Comunitária (PIC)
relativamente aos quais os Estados-Membros são convidados a apresentar propostas para medidas
de auxílio no âmbito da iniciativa EQUAL
COM(1999)0476 - C5-0260/1999 - 1999/2186

EMPL/ Andersson (A5-0033/2000)
16.02.2000 PV p.II/51
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-325
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim     Não  ■
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão "Uma estratégia concertada
de modernização da protecção social"
COM(1999)0347 – C5-0253/1999 – 1999/2182

AFET/ Swoboda (A5-0031/2000)
17.02.2000 PV p.II/78
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-266
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■     Não  
Resolução do Parlamento Europeu sobre a recomendação da Comissão relativa a uma decisão do
Conselho que autoriza a Comissão a negociar um Acordo de Estabilização e de Associação com a
antiga República Jugoslava da Macedónia
SEC(1999)1279 - C5-0166/1999 - 1999/2121

RETT/ Viceconte (A5-0030/2000)
18.02.2000 PV p.II/5
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-231
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■     Não  
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão: reforçar o potencial do
turismo em matéria de emprego – seguimento das conclusões e recomendações do Grupo de Alto
Nível sobre Turismo e Emprego
COM(1999)0205 - C5-0112/1999 - 1999/2115
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♦ problemas actuais, urgentes e muito importantes

PPE-DE, ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0149, 0159, 0162, 0169 e 0175/2000)6

17.02.2000 PV p.II/87
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-156
Resolução do Parlamento Europeu sobre o surto de racismo e xenofobia em El Ejido (Almería)

PSE, PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0141, 0150, 0158 e 0176/2000)7

17.02.2000 PV p.II/89
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-194
Resolução do Parlamento Europeu sobre a violência multiétnica em Mitrovica, a situação dos
prisioneiros kosovares albaneses na Sérvia e, em particular, o caso de Flora Brovina

PPE, PSE, ELDR, Verts/ALE, UEN (B5-0151, 0160, 0165, 0166 e 0178/2000)8

17.02.2000 PV p.II/91
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-194
Resolução do Parlamento Europeu sobre a liberdade de imprensa em Angola

PPE-DE, ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0152, 0157, 0163, 0171 e 0174/2000)9

17.02.2000 PV p.II/93
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-194
Resolução do Parlamento Europeu sobre os nativos americanos Dinneh nos Estados Unidos da
América

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0153, 0155, 0156, 0172 e 0177/2000)10

17.02.2000 PV p.II/95
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-194
Resolução do Parlamento Europeu sobre o caso de Andrei Babitsky: a liberdade dos meios de
comunicação e as violações dos direitos humanos na Chechénia

                                                
6  A ordem de apresentação das resoluções corresponde à ordem numérica dos documentos de sessão.
7  Idem
8  Idem
9  Idem
10  Idem
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PPE, ELDR (B5-0154 e 0161/2000)11

17.02.2000 PV p.II/97
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-194
Resolução do Parlamento Europeu sobre a necessidade de um julgamento internacional dos Khmers
Vermelhos

PSE, ELDR, PPE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0164, 0167, 0168, 0173 e 0179/2000)12

17.02.2000 PV p.II/99
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-205
Resolução do Parlamento Europeu sobre o desastre ecológico causado por um derrame de cianeto
de uma mina de ouro na Roménia nos rios Lepos, Samos, Tisza e Danúbio

♦ um relatório de iniciativa

DEVE/ Corrie (A5-0032/2000)
17.02.2000 PV p.II/74
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
Relatório anual sobre os resultados dos trabalhos da Assembleia Paritária ACP-UE em 1999

DECISÕES DIVERSAS

♦ Acordos interinstitucionais

AFCO/ Frassoni (A5-0021/2000)
17.02.2000 PV p.II/83
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-273
Resolução do Parlamento Europeu sobre o acordo entre o Parlamento Europeu e a Comissão
relativo às modalidades de aplicação da nova Decisão do Conselho de 28 de Junho de 1999 que fixa
as modalidades de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (1999/468/CE)

*
*     *

                                                
11  A ordem de apresentação das resoluções corresponde à ordem numérica dos documentos de sessão.

12  Idem
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B. PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0009/00)    15 e 16 de Fevereiro de 2000

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Manuel MEDINA
ORTEGA

Controlo do acesso de navios petroleiros às águas
comunitárias

H-0022/00

 Anna KARAMANOU Elevada mortalidade infantil no Kosovo H-0024/00

 Alexandros ALAVANOS Acção judicial contra a NATO junto do Tribunal
Internacional para os Crimes de Guerra cometidos na
ex-Jugoslávia

H-0027/00

 Ursula SCHLEICHER O bloqueio turco à Arménia H-0028/00

 Efstratios KORAKAS Agudização da situação no Kosovo H-0031/00

Pedro MARSET
CAMPOS

Limpeza étnica de sérvios no Kosovo H-0122/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Redacção da Carta dos Direitos Fundamentais H-0035/00

Caroline LUCAS Concessão de garantias de crédito à exportação e suas
implicações para a construção da barragem de Ilisu, na
Turquia

H-0042/00

Patricia McKENNA Problemas ambientais causados pelo projecto de
desenvolvimento da sociedade portuária de Drogheda e
o papel do Tribunal de Contas

H-0044/00

Jonas SJÖSTEDT Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu H-0053/00
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PERGUNTAS Á COMISSÃO

Anna KARAMANOU Elevada mortalidade infantil no Kosovo H-0025/00

Ursula SCHLEICHER O bloqueio turco à Arménia H-0029/00

Ozan CEYHUN Implicações para os direitos humanos da construção da
barragem de Ilisu, na Turquia

H-0040/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Redacção da Carta dos Direitos Fundamentais H-0036/00

Glyn FORD Artigo 6.1, 7.1 e 7.2  do Tratado da União  Europeia H-0095/00
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Autor Objecto N°

Sra. WALLSTROM

Paul LANNOYE Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos H-0021/00

Maj THEORIN Género e meio ambiente H-0026/00

Patricia McKENNA O estuário do rio Boyne e a sociedade portuária de
Drogheda

H-0045/00

Sr. BARNIER

Alexandros ALAVANOS Relação de parceria e 3º QCA para a Grécia H-0020/00

Marie ISLER BÉGUIN Financiamento da investigação no domínio da tecnologia
nuclear civil a título dos Fundos estruturais

H-0041/00

Neil MacCORMICK Fundos Estruturais e adicionalidade H-0052/00

María IZQUIERDO
ROJO

Montante a atribuir à Andaluzia, a título dos Fundos
Estruturais,  para o período 2000-2006

H-0088/00

Sr. BOLKESTEIN

Luis BERENGUER
FUSTER

Novas instalações da OAMI H-0049/00

Jan ANDERSSON Derrogação concedida à Suécia para a entrada de bebidas
alcoólicas nas fronteiras

H-0057/00

Bernd POSSELT Monopólio de bebidas alcoólicas e mercado interno H-0117/00

*
*     *
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