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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

Recorda-se que o Sr. Daniel DUCARME e o Sr. Jacques POOS, Presidentes em  exercício,
mandaram distribuir aos deputados do Parlamento Europeu as seguintes comunicações:

12/00 Normas de utilização dos locais do Parlamento Europeu por organismos externos
Normas sobre as exposições nos edificios do Parlamento Europeu

14/00 Serviço de restauração durante as sessões nocturnas em Estrasburgo

15/00 Sensibilização aos problemas relacionados com os “riscos de pânico” – Bruxelas –

16/00 Triagem e reciclagem dos resíduos no Parlamento Europeu

17/00 Respeito das regras de utilização da Internet

18/00 Alteração aos artigos 22º e 22º bis da Regulamentação referente às despesase
subsídios dos deputados do Parlamento Europeo relativos a cursos de linguas e de
informática

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

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

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

_______________
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PARLAMENTO EUROPEU

PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0220/00)  16 e 17 de Maio de 2000

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Alexandros ALAVANOS Pessoas indesejáveis na Turquia H-0350/00

Marie ISLER BÉGUIN Diferendo Arménia - Turquia H-0361/00

John PURVIS Acordo de Associação UE-Jordânia H-0365/00

Brian CROWLEY A cultura e a OMC H-0370/00

María IZQUIERDO
ROJO

Pagamento da missão das Nações Unidas no Kosovo
através do orçamento agrícola da União Europeia

H-0376/00

Esko SEPPÄNEN Apoio financeiro aos partidos pan-europeus H-0381/00

Mihail PAPAYANNAKIS Incursão turca no Iraque H-0389/00

Pat GALLAGHER Carta europeia para as pequenas empresas H-0390/00

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Directiva específica contra a discriminação dos
portadores de deficiências

H-0391/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Combate às discriminações H-0396/00

Glenys KINNOCK Birmânia H-0392/00

Per GAHRTON Poder de decisão do Euro 11 H-0395/00
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PERGUNTAS Á COMISSÃO

John CUSHNAHAN Prisão do opositor político Xu Wenli na China H-0433/00

Jan MULDER O programa de reforma da Comissão e o alargamento H-0357/00

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

Abordagem de navios de pesca comunitários por
inspectores canadianos em águas internacionais

H-0411/00

Efstratios KORAKAS Necessidade de apoio e promoção do sector do azeite H-0415/00

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. SOLBES MIRA

Pernille FRAHM Aprofundamento da integração no seguimento da UEM H-0409/00

Pedro MARSET
CAMPOS

Emprego precário e sinistralidade laboral em Espanha e
na região de Múrcia

H-0419/00

Sr. VERHEUGEN

Jens-Peter BONDE Adaptação dos países candidatos à adesão H-0352/00

Joachim WUERMELING Alargamento a Leste - Disposições transitórias no sector
da livre prestação de serviços

H-0388/00

Sr. MONTI

David MARTIN Pedidos apresentados pelos Estados-Membros relativos a
auxílios estatais

H-0354/00

Claude TURMES Auxílios estatais à energia nuclear H-0355/00

Nuala AHERN Ajuda financeira concedida à indústria nuclear europeia H-0383/00
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RESUMO DO PERÍODO DE
PERGUNTAS

MAIO 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 31 12 11 5 7 1 0 Sr. SEIXAS DA COSTA

Comissão 52 11 40 9 1 0 0 Sr.  KINNOCK
Sr.  SOLBES MIRA
Sr.  VERHEUGEN
Sr.  MONTI

Total 83 23 51 14 8 1 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS 1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

2/2000

3/2000

4/2000

5/2000

289.155

289.159

289.664

289.668

COSSUTTA, MANISCO

DE CLERCQ, RIES
SACREDEUS, STOCKMANN,
van DAM

DEVA, VAN ORDEN,
CORRIE, KHANBHAI

KAUPPI, MATIKAINEN-
KALLSTRÖM, SUOMINEN,
VATANEN, KORHOLA

Sobre o anunciado encerramento da empresa
Goddyear em Itália

Sobre a memória do holocausto

Sobre o Zimbabwe

Sobre o uso de abreviaturas

21.02.2000

01.03.2000

20.03.2000

22.03.2000

21.05.2000

01.06.2000

20.06.2000

22.06.2000

 26

       231

33

24

                                                
1 Situação em  19.05.2000
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

6/2000

7/2000

8/2000

290.101

290.403

291.824

VILLIERS

MUSCARDINI

LUCAS, MORGANTINI,
SANDBAEK, McKENNA

Sobre Chipre

Sobre o embargo ao Iraque

Sobre a dissuasão nuclear

29.03.2000

10.04.2000

16.05.2000

29.06.2000

10.07.2000

16.08.2000

36

 20

11
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

38/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a nova detenção
de Akin Birdal

Bruxelas, 7 de April de 2000

A União Europeia deplora o facto de Akin Birdal ter sido mais uma vez detido.  A nova detenção de
Akin Birdal constitui um sério revés para a liberdade de expressão na Turquia e é contrária ao
espírito das conclusões de Helsínquia.

A União Europeia insta o Governo turco a tomar medidas para libertar Akin Birdal por razões
humanitárias e salienta que lhe deveria ser prestada assistência médica adequada enquanto
permanecer encarcerado.

A União Europeia está a acompanhar de perto a evolução política no domínio dos direitos humanos
na Turquia e recorda, no contexto dos critérios de Copenhaga para a adesão à União Europeia, a
importância da observância dos princípios do Estado de direito e das regras internacionais em
matéria de direitos humanos.

_______________

46/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre os bombardeamentos de alvos civis pela Força Aérea Sudanesa
Bruxelas, 5 de Maio de 2000

A União Europeia congratula-se com o recente anúncio, pelo Presidente do Sudão, de que tinha
ordenado a cessação do bombardeamento aéreo a alvos no sul do Sudão. A União Europeia apela ao
Governo do Sudão para que respeite na íntegra esta sua promessa e se abstenha de quaisquer acções
deste tipo no futuro. A União Europeia continuará a acompanhar de perto o destino das populações
civis nesta região.

Reiterando ao mesmo tempo o seu empenhamento no diálogo político renovado, a União Europeia
chamou a atenção das autoridades do Sudão para o facto de que o respeito do direito humanitário
internacional constitui um sinal essencial da sua disponibilidade para criar uma atmosfera
conducente à prossecução frutuosa desse diálogo e do seu empenhamento na paz.

A União Europeia exorta igualmente o Movimento/Exército de Libertação do Povo do Sudão a
cumprir com a sua responsabilidade de respeitar plenamente as regras e os princípios do direito
humanitário internacional e de se abster de utilizar instalações civis para fins militares.

A União Europeu apela a ambas as partes para que decidam a cessação total das hostilidades e para
que façam progressos significativos no processo de paz em curso sob a égide da IGAD.
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Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, os países associados Chipre e
Malta e os países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu subscrevem a presente
declaração.

_______________

55/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre os documentos de viagem da MINUK
Bruxelas,  3 Maio 2000

A União Europeia saúda o Regulamento 2000/18 da MINUK, de 29 de Março, que rege a emissão
de documentos de viagem.

A União Europeia exorta os Estados-Membros e os Estados vizinhos do Kosovo a reconhecerem o
documento de viagem que a MINUK irá em breve introduzir para os residentes do Kosovo a quem
for concedido o estatuto de residente habitual do Kosovo no âmbito do iminente recenseamento da
população, como título legal para a livre circulação, sob reserva da regulamentação em matéria de
vistos à livre apreciação de cada um dos Estados em causa.

_______________

56/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre as eleições autárquicas na Guiné Equatorial
Bruxelas, 4 de Maio de 2000

A União Europeia acolheu com satisfação a confirmação da data das próximas eleições autárquicas
na Guiné Equatorial, que deverão ter lugar em 28 de Maio de 2000.

A União Europeia crê que estas eleições constituem um dos elementos essenciais do processo de
democratização da Guiné Equatorial, considerando o diálogo construtivo entre o Governo e o
conjunto das forças políticas como única via apta a promover tal processo, condição fundamental
não só do seu desenvolvimento político, económico e social, mas também de um desenvolvimento
positivo das suas relações externas.

Em virtude da contestação manifestada quando das últimas consultas eleitorais, a União Europeia
seguirá atentamente o desenrolar destas eleições, fazendo questão em expressar a sua preocupação
relativamente à neutralidade e imparcialidade do mecanismo de observação eleitoral que o Governo
da Guiné Equatorial tenciona instaurar para o efeito.

A União Europeia solicita ao Governo da Guiné Equatorial que observe os direitos humanos e
garanta nomeadamente o direito de voto, bem como a liberdade de circulação, reunião e expressão
dos cidadãos e de todos os partidos da oposição.
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A União Europeia apela ao Governo da Guiné Equatorial para que proceda à organização do
escrutínio em condições aceitáveis de transparência e de exercício das liberdades fundamentais,
dado que o mesmo constitui uma oportunidade para demonstrar à comunidade internacional a sua
vontade efectiva de se empenhar no processo de democratização e consolidação do Estado de
direito.

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.

_______________

57/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a Serra Leoa
Bruxelas, 5 de Maio de 2000

A União Europeia condena com firmeza os actos da Frente Unida Revolucionária (RUF),
perpetrados na Serra Leoa em violação directa do Acordo de Paz de Lomé, e está profundamente
abalada pelas notícias do assassínio de pessoal da MINUSIL.

Considera, além disso, totalmente inaceitáveis a detenção de pessoal civil e militar da MINUSIL e
os ataques cometidos contra esta Missão por parte da Frente Unida Revolucionária.

A União Europeia insta a RUF e, em especial, o seu líder, Foday Sankoh, a cessar todos os ataques
contra a MINUSIL, a libertar todos os reféns, sem impor condições e garantindo a sua segurança, e
a honrar plenamente os compromissos que assumiram nos termos do Acordo de Paz de Lomé,
inclusive a implementação do Programa de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração.

A União Europeia reitera o seu firme apoio ao Acordo de Paz de Lomé e aos esforços envidados
pelas Nações Unidas no sentido de cumprir o seu mandato na Serra Leoa.

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.

_______________

59/00
Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre o Líbano

Bruxelas,  6 de Maio de 2000

Profundamente preocupada com a recente evolução da situação no Líbano e no norte de Israel, a
União Europeia exorta todas as partes a absterem-se de prosseguir a escalada e a respeitarem os
termos do acordo de cessar-fogo de Abril de 1996.

A União Europeia manifesta a sua simpatia aos feridos e às famílias enlutadas.
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A União Europeia apela a todas as partes para que dêem mostras do maior comedimento,
recordando que a intensificação das hostilidades servirá apenas os que se opõem a uma paz justa,
duradoura e global no Médio-Oriente e acarretará sofrimento desnecessário a pessoas inocentes.

_______________

60/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a Etiópia/Eritreia
Bruxelas, 10 de Maio de 2000

Tendo sido informada pelo Representante Especial da Presidência acerca do resultado das
conversações indirectas recentemente efectuadas em Argel com vista à solução do conflito entre a
Etiópia e a Eritreia, a UE apela aos Governos de ambos os países para que iniciem, imediatamente e
sem condições prévias, novas negociações com base na declaração da Presidência da OUA de
5 de Maio de 2000, a fim de alcançarem um acordo sobre a rápida implementação – que a União
está pronta a apoiar – do plano de paz da OUA, em conformidade com o "acordo-quadro" da OUA
e com as respectivas "normas de execução".

A UE dá o seu pleno apoio aos esforços desenvolvidos neste sentido pelo representante da actual
Presidência Argelina da OUA, em conjugação com os dos Estados Unidos e da Presidência da
própria UE, e apela a ambos os Governos para que cooperem construtivamente com esses
representantes, para que se abstenham de recorrer a toda e qualquer acção militar, que teria
consequências desastrosas para ambos os países, e para que usem da maior contenção possível.

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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61/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a intensificação da repressão sobre as forças democráticas,
a sociedade civil e os meios de comunicação independentes da Sérvia

Bruxelas,  10 Maio 2000

A União Europeia está profundamente perturbada pela intensificação da repressão sobre as forças
democráticas, a sociedade civil e os meios de comunicação independentes da Sérvia.

As medidas tomadas pelas autoridades da RFJ para evitar a realização do comércio legal e
democrático marcado para 9 de Maio, em Pozarevac, constituem mais uma manifestação de recusa
da democracia e de violação do direito de liberdade de expressão. A União Europeia louva o
comportamento das forças democráticas, que evitaram quaisquer incidentes violentos, apesar da
provocação deliberada das autoridades.

A UE condena ainda as recentes prisões arbitrárias de políticos, jornalistas e estudantes e considera
particularmente inquietante a nova prisão de dois activistas do Otpor.

A União Europeia reitera o seu firme apoio à justa luta do povo sérvio pela liberdade e pela
democracia.

_______________

62/00
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre a Indonésia
Bruxelas, 15 de Maio de 2000

A União Europeia quer que a Indonésia seja um país forte, democrático, unido e próspero. A União
Europeia apoia a integridade territorial da Indonésia e saudou os esforços do actual Governo
Indonésio para resolver os conflitos internos do país através do diálogo e não pela força das armas.
Assim sendo, a UE congratula-se com a assinatura, em 12 de Maio de 2000, em Genebra, de um
Memorando de Acordo (MA) entre o Governo Indonésio e o Movimento Aceh Livre (GAM),
apelando a todos os implicados que respeitem os termos desse MA. A UE considera que o MA
representa um primeiro passo na tentativa de encontrar uma solução justa e duradoura para os
problemas em Aceh. A UE congratula-se igualmente com o início do processo jurídico para levar a
julgamento todos aqueles que terão alegadamente cometido violações dos direitos humanos nesta
província.
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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 esta
declaração.

_______________

63/00

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre à Sri Lanka

Bruxelas, 15 de Maio de 2000

1. A União Europeia está profundamente preocupada com a intensificação do conflito no Sri
Lanka e com as graves consequências que daí advêm para o país, a sua população e a sua
economia.

2. A UE apela a ambas as partes envolvidas neste trágico e prolongado conflito para que cessem
as hostilidades e iniciem negociações com vista a assegurar uma resolução pacífica.

3. A UE recorda a ambas as partes a responsabilidade que lhes incumbe pela garantia da
segurança da população civil nas zonas em conflito, em especial na Península de Jaffna.

4. A UE subscreve as palavras do Secretário-Geral da ONU ao instar ambas as partes a
cooperarem com o Governo Norueguês nos seus esforços para facilitar uma resolução pacífica
do conflito.

5. A UE lamenta as restrições às liberdades cívicas e à liberdade de imprensa impostas pela
regulamentação de emergência introduzida pelo Governo do Sri Lanka e apela este último
para que levante essas restrições o mais rapidamente possível.

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

_______________
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64/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o conflito entre a Etiópia e a Eritreia
Bruxelas, 17 de Maio de 2000

A União Europeia condena e lamenta vivamente o recomeço das hostilidades entre a Etiópia e a
Eritreia e a continuação de um conflito que põe em perigo a segurança e compromete os esforços de
desenvolvimento da região, em particular tendo em conta a crise alimentar que deverá agravar-se na
sequência do recomeço dos combates.

A União Europeia saúda e apoia a Resolução 1297 adoptada pelo Conselho de Segurança das
Nações Unidas.

A União Europeia apela insistentemente às duas partes para que ponham imediatamente termo aos
combates e reatem, sem condições prévias, as negociações de paz sob a égide da OUA a fim de
chegarem a um acordo a respeito de disposições técnicas, para a aplicação do acordo-quadro e das
suas modalidades aceites por ambas as partes.

A União Europeia confirma o seu total apoio aos esforços de paz envidados pela OUA e a sua
vontade de contribuir para a aplicação do acordo de paz que venha a ser alcançado sob a égide da
organização pan-africana.

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.

_______________

65/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a Guiné-Bissau
Bruxelas, 19 de Maio de 2000

A União Europeia manifesta a sua preocupação com o actual clima de tensão e insegurança na
Guiné-Bissau e com os relatos de indisciplina em alguns sectores das Forças Armadas.

A União Europeia apela a todos na Guiné-Bissau, em particular aos militares, a prosseguirem na via
da evolução positiva do último ano, consubstanciada na realização de eleições justas, livres e
democráticas que conduziram a uma transição democrática do poder.
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A União Europeia sublinha a necessidade de restauração plena do poder civil, de um funcionamento
eficaz das instituições democráticas e de um ambiente pacífico como condições para a continuação
do investimento estrangeiro e da ajuda financeira e económica de que o país urgentemente carece.

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.

_______________

66/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a ocupação da Studio B pelo Governo Sérvio
Bruxelas,  18 Maio 2000

A Presidência da UE está consternada com a intensificação da acção repressiva do Governo Sérvio
sobre os órgãos de comunicação, as forças da oposição e a sociedade civil.

A Presidência da UE condena energicamente a ocupação das instalações da estação de televisão
Studio B na quarta-feira, 17 de Maio de 2000. Essa ocupação impede igualmente o funcionamento
da Radio B292, da Radio Index e do jornal BLIC, vedando aos cidadãos de Belgrado o acesso a
órgãos de comunicação electrónicos independentes.

A Presidência da UE exprime o seu inteiro apoio aos órgãos de comunicação independentes e aos
seus jornalistas e colaboradores e exorta-os a continuarem a assumir a sua importante tarefa.
Noticiar com liberdade e independência na Sérvia é um acto de democracia e de serviço público.

Ao contrário, as medidas do Governo Sérvio, flagrantemente destinadas a paralisar os órgãos de
comunicação independentes constituem uma negação inaceitável do direito à liberdade de expressão
e demonstram claramente que o Governo da RFJ deseja prosseguir na senda do isolamento total, ao
arrepio das aspirações democráticas do povo Sérvio.

A Presidência da UE insta o Governo Sérvio a inverter a sua decisão de controlar a Studio B e a
deixar que a Radio B292, a Radio Index e a Blic continuem a fazer o seu trabalho.
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68/00
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre a Birmânia/Mianmar
Bruxelas, 24 de Maio de 2000

Dez anos após as eleições legislativas de 1990 na Birmânia/Mianmar, que o partido democrático,
Liga Nacional para a Democracia (LND), venceu por uma margem tão convincente, a União
Europeia lamenta profundamente que as autoridades birmanesas continuem a não respeitar o
inequívoco veredicto democrático dessas eleições.

A União Europeia manifesta ainda a sua grande preocupação pelo facto de o período imediatamente
anterior a esse aniversário ter sido marcado por novas detenções de activistas da LND.

A UE reitera o seu apelo às autoridades birmanesas para que respeitem os direitos humanos,
reinstaurem a democracia e iniciem um diálogo com os partidos da oposição e as minorias étnicas
que possa levar a uma reconciliação nacional duradoura num Estado unido e democrático.

A UE recorda igualmente a sua disponibilidade para enviar a Rangum/Yangon uma nova missão da
Tróica, a fim de promover positiva e construtivamente os objectivos da política da UE em relação à
Birmânia/Mianmar, através do estabelecimento de um diálogo político significativo.

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

_______________

69/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a situação no Paraguai
Bruxelas, 22 de Maio de 2000

A União Europeia seguiu com apreensão a recente evolução da situação política no Paraguai e
condena firmemente todas as tentativas de alterar pela força a ordem constitucional nesse país.

A União Europeia apoia o Presidente da República do Paraguai, Luis González Macchi, e manifesta
a sua satisfação pelo facto de a ordem democrática ter sido rapidamente restabelecida, e bem assim
a esperança de que as instituições e o povo desse país continuem a respeitar os princípios da
democracia constitucional, do pluralismo político e do respeito pelos direitos humanos.

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.

_______________

70/00
Declaração da UE
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Sobre os recentes acontecimentos na Sérvia
Bruxelas, 22 Maio 2000

A União Europeia está profundamente preocupada com os últimos acontecimentos registados na
Sérvia e condena veementemente a ocupação da estação independente de televisão Studio B de
Belgrado, em 17 de Maio, e as medidas simultâneas tomadas contra a Radio B292, a Radio Index, o
diário BLIC e a estação de TV Mladenovac.
Esta acção, que surge na sequência de sucessivas detenções e prisões em massa de representantes da
oposição e dirigentes estudantis, pesadas sanções para os meios de comunicação independentes,
repressão de jornalistas e obstáculos às manifestações públicas das forças democráticas, é a última
de uma série de acções repressivas do regime de Milosevic.

O Conselho manifestou a sua preocupação relativamente a informações respeitantes a novas
medidas a tomar pelo regime contra a oposição democrática e a sociedade civil.

A política de repressão crescente posta em prática pelo regime está a conduzir a RFJ e a Sérvia para
uma posição de afastamento progressivo da Europa livre e democrática, reforçando o isolamento do
país e contrariando os interesses do povo sérvio.

Passados quase dez anos sobre o desmembramento da RFJ da Jugoslávia, a República Federativa da
Jugoslávia é o único estado da Europa do Sudeste a permanecer isolado do conjunto da Europa. O
regime do Presidente Milosevic é o único responsável por esta situação.

A UE desenvolveu grandes esforços na ajuda ao processo de transição dos Balcãs Ocidentais para a
democracia e a economia de mercado, através de apoio económico substancial, assistência técnica,
oferta de relações contratuais e desenvolvimento do diálogo político reforçado.

A UE, em conjunto com os países da região, está também a trabalhar no quadro do Pacto de
Estabilidade no sentido de aproximar esses países da perspectiva da integração nas estruturas euro-
-atlânticas. Já foram alcançados resultados significativos. A UE espera poder acolher a RFJ neste
quadro de cooperação após uma transição bem sucedida para a democracia na Sérvia.

A política da UE não se dirige contra o povo sérvio, mas sim contra o regime do Presidente
Milosevic que viola flagrantemente os mais elementares direitos humanos. A UE não tem nada
contra o povo sérvio. É por isso que a UE fornece presentemente uma assistência humanitária
considerável, desenvolve um diálogo abrangente com a sociedade civil e toma medidas de apoio à
democracia e aos meios de comunicação independentes da Sérvia.

_______________
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71/00

Declaração da UE relativa ao CIP
Bruxelas,  22 Maio 2000

Tendo em vista a reunião ministerial do CIP para a Bósnia-Herzegovina, que se realiza nos dias 23
e 24 de Maio, a UE recordou o seu empenho total no Processo de Paz para a Bósnia-Herzegovina. A
este respeito enalteceu o trabalho notável realizado pelo Alto Representante e pelo seu pessoal na
Bósnia-Herzegovina e reiterou o seu pleno apoio à sua acção.

Ao aproximar-se o quinto ano após os Acordos de Dayton, a UE registou que foram realizados
progressos substanciais. A situação estabilizou-se em termos de segurança. Foram finalizados os
principais esforços de reconstrução. Aceleram-se os regressos das minorias. O distrito de Brcko está
criado e a funcionar. A realização de eleições sucessivas fez surgir uma tendência no sentido de um
pluralismo crescente. A Bósnia-Herzegovina é aceite como um Estado-Nação. Existe uma nova
predisposição em relação à Bósnia-Herzegovina à medida que se entra no novo milénio. O povo
croata mostrou o caminho votando pela paz, pela liberdade e pela justiça. Regista-se um movimento
no sentido de uma verdadeira “Propriedade” do povo e da sociedade civil, num clima de liberdade
democrática e de transparência económica que finalmente se começa a enraizar.

Todavia, muito mais poderia ter sido alcançado: os obstáculos políticos e a insistência em questões
étnicas de reduzido alcance por parte de alguns está a impedir o povo da Bósnia-Herzegovina de
colher todos benefícios económicos e democráticos que os Acordos de Dayton/Paris lhe poderiam
proporcionar. A UE apoia o Alto Representante no exercício dos seus plenos poderes para assegurar
a implementação dos Acordos de Paz, incluindo o afastamento de quantos contribuem para a
obstrução das reformas económicas.

O programa apresentado, caso seja aprovado pelo CIP, permitirá ao povo da Bósnia-Herzegovina
aproveitar as oportunidades que lhe são oferecidas num Estado europeu moderno e de escolher o
caminho da prosperidade e das liberdades democráticas.

Implementar os Acordos de Dayton/Paris significa:

- Acelerar a Reforma Económica para evitar o colapso económico; quebrar o domínio dos
partidos políticos sobre a vida económica e comercial; simplificar a regulamentação destinada
às empresas privadas da Bósnia-Herzegovina; garantir que o povo da Bósnia-Herzegovina
disponha das telecomunicações, do poder e dos serviços bancários de que necessita e que
possa integrar a nova geração da tecnologia da Internet.

- Desenvolver instituições estatais democráticas e eficazes com base numa função pública
profissional e criar órgãos de regulamentação a nível do Estado destinados a implementar as
disposições da Constituição de Dayton, a fim de que a Bósnia-Herzegovina possa servir os
interesses do seu próprio povo.

- Combater a corrupção e o crime organizado, bem como aumentar a transparência e a
responsabilidade, designadamente quebrando os laços entre os partidos políticos e as
empresas.
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- Estabelecer um poder judiciário independente e imparcial que possa assegurar o primado do
Direito.

- Fazer os refugiados regressar a suas casas num processo acelerado e auto-sustentado.

- Processar as pessoas indiciadas por crimes de guerra que se encontram ainda em liberdade.

- Completar a transformação dos meios de comunicação social e do serviço público de
radiodifusão e assegurar que os meios de comunicação social estão autorizados a funcionar
livres de intimidações ou interferências políticas.

- Reduzir as despesas militares e iniciar uma reestruturação fundamental das Forças Armadas
da Entidade com base na viabilidade financeira e nas necessidades de defesa da Bósnia-
-Herzegovina.

- Desempenhar um papel positivo no processo do Pacto de Estabilidade.

- Implementar os Acordos de Dayton/Paris mediante reformas económicas, sociais e políticas
significa preparar o caminho para a integração da Bósnia-Herzegovina, a fim de se associar
aos outros Estados da Europa do Sudeste no processo de Estabilização e de Associação da
UE.

_______________
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72/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os direitos humanos e a situação humanitária na Colômbia

Bruxelas, 23 de Maio de 2000

A União Europeia manifesta a sua profunda preocupação perante a deterioração a que se assiste em
matéria de direitos humanos e de situação humanitária na Colômbia, em especial o crescente
número de actos de violência desumana e de atrocidades que atingem sobretudo a população civil,
tal como recentemente aconteceu em Gigante e Chiquinquirá.

A União Europeia condena com firmeza os persistentes abusos e violações graves dos direitos
humanos, bem como os actos de terrorismo e as violações do direito humanitário cometidos por
todos os grupos armados, e salienta a necessidade de levar a julgamento os responsáveis pelas
violações dos direitos humanos.

Continuando a apoiar o processo de paz em curso na Colômbia, a União Europeia insta todos os
grupos armados a que ponham termo a todos os actos de violência, respeitem os direitos humanos,
cumpram as disposições do direito humanitário e encetem conversações de paz, sérias e
construtivas, com o Governo colombiano, para que seja possível instaurar no país uma paz
sustentável.

Os países da Europa Central e de Leste associados à União Europeia, os países associados Chipre,
Malta e Turquia e os países da EFTA, Islândia e Liechtenstein, membros do Espaço Económico
Europeu, concordam com esta declaração.

_______________

73/00

Projecto de declaração da União Europeia sobre o processo de paz no Médio Oriente
Bruxelas, 22 de Maio de 2000

A União Europeia considera que existe uma oportunidade real para alcançar uma paz justa,
duradoura e global no Médio Oriente, assente nos princípios básicos estabelecidos no âmbito de
Madrid. A União Europeia continua disposta a trabalhar com as Partes para atingir este objectivo.

A União Europeia lamenta a recente escalada de tensão e violência ocorrida nos Territórios
Ocupados. A União Europeia insta todas as Partes em causa à moderação e apela a Israel e à
Autoridade Palestiniana para intensificarem os seus esforços com vista à conclusão urgente do
Acordo-Quadro previsto no Memorando Sharm-el-Sheikh de Setembro de 1999 e das negociações
sobre o Estatuto Definitivo dentro do prazo acordado e com a coragem e o espírito de compromisso
que requerem. A União Europeia congratula-se com a decisão de Israel de transferir Abu Dis,
Ayzariyah e Suwahirah para o controlo palestiniano integral.

A União Europeia solicita às Partes que se abstenham de actos unilaterais que possam prejudicar os
acordos finais negociados. Neste contexto, a União Europeia manifesta a sua preocupação especial
em relação à retomada das actividades israelitas de ocupação do território e à construção de



INFORMAÇÕES GERAIS26

Boletim 13.06.2000
Fecho da redacção: 05.06.2000

- PT - PE 291.819

estradas, que são contrárias ao direito internacional e que dificultam ainda mais a busca de soluções.
Deverá ser encontrada uma solução em inteira conformidade com o acordo assinado relativo aos
prisioneiros palestinianos detidos por Israel.

Reiterando a importância das vertentes síria e libanesa no sentido de uma solução global para a
região, a União Europeia insta as Partes a manterem-se empenhadas num rápido reatamento das
negociações.

Sob reserva de uma solução global, a União Europeia congratula-se com a decisão de Israel de se
retirar do sul do Líbano em plena conformidade com as Resoluções nºs 425 e 426 do CSNU e
manifesta o desejo de que este passo facilite a reconciliação e a reabilitação na região. A União
Europeia manifesta o seu total apoio aos esforços do Secretário-Geral da ONU para assegurar a
implementação das referidas resoluções. A União Europeia insta todas as partes a uma plena
cooperação com a ONU para alcançar este objectivo. Neste contexto, a União Europeia salienta que
a segurança da UNIFIL e de outros funcionários internacionais no terreno deve ser respeitada por
todas as partes em todas as circunstâncias.

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

TRABALHOS DO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL
REUNIÃO PLENÁRIA DE 24 E 25 DE MAIO DE 2000

PARECERES ADOPTADOS

A presente nota destina-se a apresentar uma síntese dos pareceres adoptados na
reunião plenária de Maio (24 e 25 de Maio de 2000) do Comité Económico e Social Europeu.

As rubricas correspondentes às secções do CES incluem, respectivamente, a natureza
do parecer, a sua referência, o resultado da votação e as tomadas de posição mais significativas.
Menciona-se ainda uma pessoa de contacto junto de quem poderão ser obtidas informações
complementares.

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

•  Novo quadro – comunicações electrónicas – TEN/027
Relator : G. LAGERHOLM  (Gr. I – SV)

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

COM(1999) 539 final
CES  582/2000

− Resultado da votação : 94 votos a favor, 1 voto contra e 4 abstenções.

− Pontos-chave : O Comité concorda que é necessária uma harmonização das condições de
licenciamento. O sistema deveria basear-se em autorizações gerais, não devendo a Internet ser
sujeita a regras especiais. As novas tecnologias não deveriam ser regulamentadas durante um
período o mais longo possível, desde que se vá ao encontro dos requisitos fundamentais de
protecção do consumidor. A tarifação do espectro é um instrumento aceitável.

Nesta fase, a definição e o âmbito actual do serviço universal devem ser preservados, na medida em
que a Comissão se propõe "definir critérios tendo em vista a sua possível extensão na legislação
comunitária, bem como mecanismos de revisões periódicas em razão da natureza dinâmica e
evolutiva" deste conceito. O princípio da subsidiariedade deve ser aplicado no referente ao
financiamento de serviços universais e "acesso público".
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A transparência dos custos e das várias componentes dos preços é essencial aos clientes. O Comité
considera ainda favorável a disponibilidade de processos simples e económicos de tratamento de
queixas e resolução de litígios para os utilizadores e consumidores, para além do recurso aos
tribunais nacionais, e encoraja a utilização do "formulário de queixas do consumidor europeu" da
Comissão. A Directiva Protecção dos Dados nas Telecomunicações necessita de uma revisão.

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

•  Interoperabilidade – sistema ferroviário transeuropeu convencional – TEN/028
Relator : G. VINAY  (Gr. II – I)

− Referência : Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
interoperabilidade do sistema ferroviário transeuropeu convencional

COM(1999) 617 final – 1999/0252 COD
CES 583/2000 – 1999/0252 COD

− Resultado da votação : 102 votos a favor e 1 abstenção.

− Pontos-chave : O Comité acolhe favoravelmente a proposta de directiva que visa garantir a
interoperabilidade dos sistemas ferroviários convencionais, baseando-se na abordagem utilizada
para o domínio da alta velocidade.

No que diz respeito às especificações técnicas de interoperabilidade (ETI), o Comité salienta que
seria útil indicar os seus prazos de definição, garantir a coerência de fluxos de investimentos, tanto
na vertente das infra-estruturas como na da gestão, inserir entre as ETI a problemática do engate
automático e prever a participação dos parceiros sociais na elaboração das ETI.

No respeitante à poluição acústica resultante de linhas ferroviárias, o CES estima necessário
considerar não só o nível mas também a frequência das emissões de ruído.

O CES apoia a extensão da interoperabilidade futura aos países candidatos e chama a atenção para a
necessidade de intensificar a colaboração com estes países.

Por último, no domínio da segurança e da protecção da saúde, o CES sublinha a importância de uma
contribuição directa dos parceiros sociais, além da representação qualificada dos utilizadores, na
identificação e aplicação das principais exigências.

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

mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu
mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
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•  Rotulagem – equipamento de escritório – TEN/038
Relator : S. NILSSON  (Gr. III – SV)

− Referência : Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um
Programa Comunitário de Rotulagem em matéria de Eficiência Energética para Equipamento de
Escritório e de Comunicações

COM(2000) 18 final – 2000/0033 COD
CES 584/2000 – 2000/0033 COD

− Resultado da votação : 103 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção.

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

*
*    *

2. SECÇÃO DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E AMBIENTE

•  Segurança dos alimentos – NAT/044
Relator : M. ATAÍDE FERREIRA (Gr. III – P)
Co-relator : P. VERHAEGHE (Gr. I – B)

− Referência : Livro Branco sobre a segurança dos alimentos
COM(1999) 719 final
CES 585/2000

− Resultado da votação : 105 votos a favor, 1 voto contra e 4 abstenções.
− Pontos-chave : O Comité propõe que, no  âmbito do Livro Branco, se lancem as seguintes

acções de aperfeiçoamento:
a.reestruturar o sistema de alerta rápido ao nível nacional e comunitário;
b. referir a importância das condições de trabalho para serem assegurados e garantidos
procedimentos sanitários correctos nos actos de laboração;
c. a política da UE sobre alimentos deverá focar, não só a segurança, mas também a nutrição e a
dieta.
d. a AAE deverá também ser responsável pelas seguintes funções: i) definição e implementação de
modelos adequados de avaliação de risco; ii) participação formal dos consumidores nas consultas;
iii) prestar assistência científica à Comissão nos processos de aprovação de novos alimentos, novos
ingredientes ou novos métodos de produção;
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iv) ser incumbida da avaliação do registo de novos aditivos e edulcorantes; v) avaliar o grau de
segurança dos resíduos de pesticidas, de medicamentos veterinários e de contaminantes nos
alimentos; vi) criar um sistema comunitário de recolha de dados nutricionais e de consumo de
alimentos, bem como um sistema de monitorização de doenças relacionadas com o regime
alimentar; vii) ser incumbida da avaliação de reclamações relacionadas com a saúde; viii) prestar
assistência científica imparcial e objectiva às instituições europeias em questões de segurança
alimentar que implicam as obrigações da União Europeia ao abrigo de tratados internacionais de
comércio, inclusive as questões que envolvem o processo de resolução de diferendos no âmbito da
OMC;
e. lançar nova legislação sobre a água potável;
f. incorporar no âmbito do Livro Branco sobre a segurança dos alimentos regras nos domínios da
aquicultura, da pesca e dos produtos do mar;
g. por último, o CES considera que as campanhas de informação desempenham um papel
importante na educação das pessoas.

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

•  Trabalhadores agrícolas migrantes – países terceiros – NAT/051
Relator : H.-J. WILMS (Gr. II – D)

− Referência : Iniciativa para definir condições-quadro reguladoras do emprego de trabalhadoras e
trabalhadores agrícolas migrantes originários de países terceiros

Parecer de iniciativa
CES 598/2000

− Resultado da votação : 65 votos a favor e 1 abstenção.

− Pontos-chave : O parecer de iniciativa do CES trata a questão dos trabalhadores agrícolas
migrantes originários de países terceiros na UE. Deplorando a falta de uma acção comunitária
concertada sobre esta matéria, faz um largo número de recomendações específicas para iniciativas
políticas futuras, incluindo – no contexto do alargamento – o estabelecimento de regimes
transitórios adequados, por forma a controlar as implicações da liberdade de circulação dos
trabalhadores, bem como a criação de um observatório para analisar os movimentos migratórios e
formular propostas e, por fim, a introdução de uma autorização de trabalho por escrito para
trabalhadores migrantes.

− Contacto : Julius LANGENDORFF
(Tel. : 32 2 546 9111 –  e-mail : Julius.Langendorff@esc.eu.int)
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•  Papel da mulher rural – NAT/052
Relatora : M. C. SÁNCHEZ MIGUEL (Gr. II – E) substituindo J. BORREGO IZQUIERDO
(Gr. III – E)

− Referência : O papel da mulher rural no desenvolvimento sustentável da agricultura da União
Europeia

Parecer de iniciativa
CES 586/2000

− Resultado da votação : 109 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções.

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

•  Avaliação global  – 5° programa em matéria de ambiente – NAT/061
Relator : L. RIBBE (Gr. III – D)

− Referência : 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"

COM(1999) 543 final
CES 593/2000

− Resultado da votação : 70 votos a favor, 2 votos contra e 5 abstenções.

− Pontos-chave : O CES deplora que a Avaliação Global, embora listando por alto os problemas
surgidos na execução do 5° PAA, não possa de modo algum ser considerada uma análise
sistemática e circunstanciada dos escassos êxitos do programa, o que considera ser um ponto
fraco fundamental do documento. Uma análise profunda é vital, não só para preparar e executar
o 6° PAA, mas também com vista ao futuro da política ambiental numa União alargada. Por isso,
o Comité exorta a Comissão a encetar este trabalho e a apresentar os resultados sob a forma de
uma comunicação.

No que respeita ao 6° PAA e aos eventuais programas de acção temáticos subsequentes, o CES
espera que contenham, nomeadamente: uma reflexão sobre a repartição do trabalho entre os
diferentes níveis administrativos, bem como sobre a necessidade de planos estratégicos e sectoriais
em matéria de ambiente, ao nível nacional (e regional); uma definição mais ampla de
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desenvolvimento sustentável, o que implica que o 6° PAA, para além de abordar a qualidade do
ambiente no interior da UE, terá também de prestar atenção ao impacto do modelo de
desenvolvimento da UE na qualidade do ambiente de países terceiros, nos recursos europeus e
globais, bem como na saúde e qualidade de vida humanas; objectivos qualitativos e quantitativos a
longo prazo a nível comunitário para temas ambientais seleccionados, bem como calendários para a
sua prossecução a médio e longo prazo.

Em 20 de Junho de 2000, o CES organizará um seminário sobre o 6° PAA que contará com a
presença de representantes da comunidade académica. A participação no seminário é gratuita,
podendo obter-se um formulário de registo no secretariado da Secção NAT.

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

*
* *

3. SECÇÃO DO MERCADO ÚNICO, PRODUÇÃO E CONSUMO

•  Rumo a um espaço europeu da investigação – INT/054
Relator : G.  WOLF (Gr. III – D)

− Referência : Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité
Económico e Social e ao Comité das Regiões  – Rumo a um espaço europeu da investigação

COM(2000) 6 final
CES 595/2000

− Resultado da votação : 61 votos a favor, 2 votos contra e 1 abstenção.

− Pontos-chave : O Comité considera que esta comunicação da Comissão é uma iniciativa
fundamental e muito louvável. O mesmo se pode dizer das acções propostas que exprimem bem
o significado da investigação e do desenvolvimento para a prosperidade, a competitividade e a
cultura da Europa. O Comité regista com agrado que também aqui foram retomadas as ideias
ventiladas no seu parecer de 25 de Outubro de 19951 ("Coordenação das políticas de
investigação e desenvolvimento tecnológico").

                                                
1 JO C 18 de 22.1.1996.
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À luz das conclusões do Conselho de Lisboa, o Comité detectou na comunicação da Comissão
progressos e grandes possibilidades para consolidar e estruturar o Programa Europeu de
Investigação. Apoia as acções específicas propostas, mas insiste na necessidade de dispor de
recursos suficientes e na importância de descrever com minúcia as suas modalidades e a sua
aplicação.

− Contacto : João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel. : 32 2 546 9245 – e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Colocação no mercado de algumas substâncias perigosas (corantes azóicos) – INT/055
Relator : A. WILLIAMS (Gr. III – UK)

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

COM(1999) 620 final – 1999/0269 COD
CES 597/2000 – 1999/0269 COD

− Resultado da votação : 73 votos a favor e 1 abstenção.

− Contacto : João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel. : 32 2 546 9245 – e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Emissões provenientes dos veículos a motor – INT/064
Relator : J. GAFO FERNÁNDEZ (Gr. I – E)

− Referência : Projecto de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
70/220/CEE do Conselho sobre as medidas a tomar contra a poluição do ar pelas emissões
provenientes dos veículos a motor

COM(2000) 42 final – 2000/0040 COD
CES 580/2000 – 2000/0040 COD

− Resultado da votação : adoptado por unanimidade.

− Contacto : João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel. : 32 2 546 9245 – e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)
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•  Importações de cerveja na Finlândia – INT/066
Relator : C. WILKINSON (Gr. I – UK)

− Referência : Proposta de directiva do Conselho que altera as Directivas 69/169/CEE e
92/12/CEE no que respeita a restrições quantitativas temporárias relativamente às importações de
cerveja na Finlândia de países não Estados-Membros

Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) nº 918/83 do Conselho no
que respeita a uma derrogação temporária relativamente a direitos de importação na Finlândia para
a cerveja
COM(2000) 76 final – 2000/0038–39 CNS
CES 581/2000 – 2000/0038–39 CNS

− Resultado da votação : 89 votos a favor, 1 voto contra e 2 abstenções.

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

•  Carta Europeia das Pequenas Empresas – INT/068
Relator : A. PEZZINI (Gr. III – I)

− Referência : Carta Europeia das Pequenas Empresas
Parecer de iniciativa
CES 592/2000

− Resultado da votação : 70 votos a favor e 3 abstenções.

Pontos-chave : O Comité Económico e Social congratula-se com o facto de o Conselho Europeu de
Lisboa ter decidido solicitar à Comissão e ao Conselho que elaborassem uma Carta das Pequenas
Empresas. Isto surge como tanto mais importante quanto se considere o desafio que a sociedade da
informação coloca a todas as empresas, em especial às pequenas, e mostra a sensibilidade que,
sobretudo nos últimos anos, os Estados-Membros e a Comissão Europeia adquiriram relativamente às
pequenas empresas.

As pequenas empresas representam mais de 95% do total de empresas da União Europeia e
empregam cerca de dois terços da força de trabalho. Criam, além disso, em cada ano, entre 60 a 80%
dos novos postos de trabalho. O Comité recorda que as pequenas empresas não dispõem dos mesmos
meios financeiros e de pessoal que empresas maiores, pelo que as intervenções que não tenham em
conta a especificidade destas empresas podem representar um verdadeiro obstáculo ao
desenvolvimento económico e à criação de postos de trabalho.
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Por forma a contribuir para os trabalhos do Conselho e da Comissão e tendo em conta a sua grande
experiência na matéria, o Comité Económico e Social decidiu elaborar a sua própria proposta para
uma Carta Europeia das Pequenas Empresas (menos de 50 trabalhadores).

− Contacto : João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel. : 32 2 546 9245 – e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

*
* *

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

•  Desenvolvimento urbano sustentável – ECO/036
Relator : G. VINAY (Gr II – I)

− Referência : Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um quadro
comunitário de cooperação para o desenvolvimento urbano sustentável

COM(1999) 557 final – 1999/0233 COD
CES 587/2000

− Resultado da votação : 106 votos a favor e 4 abstenções.

− Contacto : Roberto PIETRASANTA
(Tel. 9313 – e-mail : Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

*
* *

5. SECÇÃO DE EMPREGO, ASSUNTOS SOCIAIS E CIDADANIA

•  Situação e perspectivas demográficas da União Europeia – SOC/017
Relator : R. BURNEL (Gr III – F)

− Referência : Relatório de informação
CES 930/99 fin

− Resultado da votação : a transmissão do relatório às restantes instituições foi autorizada por
unanimidade.
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− Pontos-chave: A situação demográfica previsional levanta já e levantará a muito curto prazo
problemas socialmente graves e politicamente delicados – nomeadamente em matéria de
emprego, de saúde e de reforma. Estas são outras tantas questões a que o CES presta grande
atenção. Nesta matéria, será sempre particularmente importante a sua acção em matéria de
estudo, proposta, informação e sensibilização da opinião pública.

− Contacto : Stefania BARBESTA
(Tel. 9510 – e-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

•  Medidas para combater a discriminação – SOC/029
Relator : S. SHARMA (Gr. III – UK)

− Referência : Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité
Económico e Social e ao Comité das Regiões sobre determinadas medidas comunitárias para
combater a discriminação

 COM(1999) 564 final
 
 Proposta de directiva do Conselho que estabelece um quadro geral para a igualdade de tratamento no

emprego
 COM(1999) 565 final – 1999/0225 (CNS)
 
 Proposta de directiva do Conselho que estabelece o princípio da igualdade de tratamento entre as

pessoas independentemente da origem racial ou étnica
 COM(1999) 566 final – 1999/0253 (CNS)
 
 Proposta de decisão do Conselho que estabelece um Programa Comunitário de Acção para combater a

discriminação (2001-2006)
COM(1999) 567 final – 1999/0251 (CNS)
CES 596/2000

− Resultado da votação: 108 votos a favor, 6 votos contra e 6 abstenções.
 
− Pontos-chave: O Comité acolhe com agrado a proposta de duas novas directivas relativas à

igualdade de tratamento que constituem importantes medidas jurídicas de luta contra as várias
formas de discriminação na União Europeia.

O Comité reconhece a actualidade política da questão, apoiando legislação específica para proteger
as minorias raciais e étnicas na União. Todavia, o Comité desejaria que a Comissão considerasse
futuras medidas legislativas relativas à protecção contra a discriminação de todos os grupos
vulneráveis por razão da religião ou crença, deficiência, orientação sexual ou idade, modeladas na
directiva contra a discriminação por razão de raça ou origem étnica.
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O Comité desejaria que a directiva relativa à raça e origem étnica incluísse provisões sobre
violência racial e incitação ao ódio racial.

O CES aprova a introdução de definições de discriminação directa ou indirecta e a introdução da
definição de perseguição no texto da directiva.

O CES apoia sem reservas a formulação do ónus da prova a aplicar na área de discriminação racial.
Deve-se tornar claro que a proposta defende uma nova abordagem do ónus da prova e não uma
mudança de direcção.

O Comité apoia sem reservas a proposta de um programa de acção.
 
− Contacto : Susanne JOHANSSON

(Tel. 9619 – e-mail : Susanne.Johansson@esc.eu.int)

•  Reagrupamento familiar – SOC/031
Relatora : G. CASSINA (Gr. II – I)

− Referência : Proposta de directiva do Conselho relativa ao direito ao reagrupamento familiar
COM(1999) 638 final – 1999/0258 (CNS)
CES 588/2000

− Resultado da votação : 81 votos a favor, 3 votos contra e 8 abstenções.
 
− Pontos-chave: O Comité congratula-se não só pelo facto de serem titulares do direito ao

reagrupamento familiar os trabalhadores assalariados, os que exercem uma actividade
independente, os refugiados ou pessoas que beneficiam de protecção subsidiária mas também pelo
facto de as condições e os processos serem menos severos para os refugiados e requerentes de
asilo. A inclusão de todas aquelas categorias de pessoas corresponde exactamente à base jurídica
escolhida e evidencia o carácter social e o objectivo de integração humana e familiar dos nacionais
de países terceiros na UE.

O Comité aprecia o facto de a proposta da Comissão dar resposta ao expresso em diversos pareceres
desde o início dos anos 90 quanto à necessidade de estabelecer um quadro jurídico comum para as
condições de entrada e de residência dos nacionais dos países terceiros e de garantir de forma clara
e harmonizada o direito ao reagrupamento familiar entendido, não só como um direito em si, mas
como instrumento social, humano e cultural que favorece a integração dos nacionais de países
terceiros.

− Contacto : Alan HICK
 (Tel. 9302 – e-mail : Alan.Hick@esc.eu.int)
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•  Luta contra a dopagem – SOC/032
Relator : A. BEDOSSA (Gr. III – F)

− Referência : 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

COM(1999) 643 final
CES 589/2000

− Resultado da votação : 112 votos a favor e 3 abstenções.
 
− Pontos-chave: O Comité Económico e Social saúda a iniciativa da Comissão. Esta comunicação

vem colocar em evidência um problema que se tornou, para a opinião pública europeia, de extrema
gravidade.

O Comité Económico e Social esperava, todavia, a elaboração de um sistema comunitário de base
que constituísse o esqueleto de uma luta contra a dopagem e da protecção da saúde dos atletas
organizadas pelos poderes públicos dos Estados-Membros. Esta abordagem teria podido permitir
delinear os contornos de uma arquitectura europeia de prevenção e de luta contra a dopagem em
redor dos três seguintes aspectos principais:

•  a criação de uma verdadeira política comunitária activa de prevenção;
•  o desenvolvimento e a harmonização dos meios de repressão;
•  a prossecução e a melhoria da investigação médica e farmacológica.

− Contacto : Stefania BARBESTA
 (Tel. 9510 – e-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

•  Seguro complementar de doença – SOC/040
Relator : J.-M. BLOCH-LAINE (Gr. III – F)

− Referência : Consulta do Parlamento Europeu sobre o seguro complementar de doença
PE.286.183 – DT/402.876
CES 590/2000

− Resultado da votação : 113 votos a favor, 2 votos contra e 2 abstenções.
 
 Este parecer constitui a resposta ao primeiro pedido de consulta do Parlamento Europeu, nos

termos do disposto no artigo 262º do Tratado CE.
 
− Pontos-chave: Os dispositivos de segurança complementar obedecem, segundo modalidades

muito diversas, a lógicas de funcionamento essencialmente diferentes das dos mecanismos de
cobertura obrigatória, pela conjugação de dois factores:
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•  Os custos dependem da natureza dos riscos. A cobertura depende da capacidade financeira dos
clientes ou membros. Os custos podem ser dissuasivos. Trata-se, portanto, independentemente
das modalidades, de um processo de SELECÇÃO.

•  Estes dispositivos encontram-se em situação de concorrência.
 
 Os Estados-Membros da União Europeia conhecem todos os dados para as opções que devem fazer:

•  ou aumentar as contribuições obrigatórias (impostos e ou contribuições);
•  ou permitir uma redução da qualidade e dos prazos das prestações;
•  ou optimizar o papel crescente dos sistemas de cobertura complementar;
•  ou aumentar a eficácia de funcionamento dos regimes obrigatórios.

O Comité considera que a solidariedade, enquanto princípio, diz primeiro respeito aos regimes
obrigatórios. A questão de uma eventual partilha com os regimes complementares deverá ser
claramente debatida.

Na opinião do Comité, a União Europeia deverá criar meios eficazes de vigilância europeia desta
importante questão:

•  recorrendo a uma ou outra agência já constituída;
•  ou dotando das capacidades logísticas e orçamentais necessárias para o efeito o Comité da

Protecção Social, cuja constituição foi recentemente aprovada;
•  ou, na ausência dessas dotações, criando um observatório.

O Comité é favorável a que, em matéria de acesso aos cuidados de qualidade em tempo útil, se
recorra a uma noção comum de serviço universal. Considera que, em vez de legislar sobre uma
matéria reconhecidamente complexa, se deveria apenas orientar. O objectivo seria estabelecer em
cada Estado, em concertação com as seguradoras privadas, através de negociação, cadernos de
encargos contratuais que constituiriam códigos de boa conduta, o que permitiria evitar as exclusões
a que pode conduzir o exercício imoderado da lógica de selecção dos riscos.

O Comité seria favorável a uma recomendação nesse sentido, nos termos do disposto no artigo 152º
do Tratado.

− Contacto : Alan HICK
 (Tel. 9302 – e-mail : Alan.Hick@esc.eu.int)

•  Comité da protecção social – SOC/041
Relatora : G. CASSINA (Gr. II – I)

− Referência : Proposta de decisão do Conselho que institui um Comité da Protecção Social
COM(2000) 134 final – 2000/0055 (CNS)
Parecer de iniciativa
CES 591/2000

− Resultado da votação : 111 votos a favor, 1 voto contra e 5 abstenções.
 
− Pontos-chave: O Comité considera que a proposta da Comissão vai no bom sentido, embora

merecesse esclarecimentos.
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Apraz ao CES a Comissão confirmar, na fundamentação, que, para instituir a cooperação no âmbito
da estratégia concertada, visa três grandes eixos: o grupo de funcionários de alto nível (futuro
CEPS), a utilização sistemática do “relatório sobre a protecção social na Europa” e a participação de
todos os agentes envolvidos. Tal condiz exactamente com a filosofia que inspirou o CES no anterior
parecer sobre a “estratégia concertada”.

Ainda assim, o CES exprime reservas quanto ao texto da proposta de decisão enquanto tal, porque
as referências a esses três eixos pouco ou nada desenvolvidas são e, sobretudo, nenhum mecanismo
se propõe para a ponte a estabelecer com os parceiros sociais.

O CES deplora igualmente que a necessidade de associar a esta estratégia os países candidatos à
adesão não seja alvo da mínima alusão.

O CES vinca quão necessário é que os trabalhos do CEPS se baseiem em documentação
cuidadosamente instruída e sujeita a larga divulgação e discussão. Nesta matéria, realça o papel
fundamental da Comissão, assim como toda a importância do relatório anual melhorado sobre a
protecção social na Europa.

O CES nota que a Comissão irá secretariar o CEPS. Nesta matéria, o CES manifesta viva
preocupação pela discrepância entre as ambições exibidas e os meios postos à disposição. O CES
julga o conjunto dos recursos previstos extremamente exíguo para as missões que se supõe o CEPS
dever cumprir, convidando a Comissão a rever as suas previsões.

− Contacto : Alan HICK
 (Tel. 9302 – e-mail : Alan.Hick@esc.eu.int)

*
* *

6. SECÇÃO DE RELAÇÕES EXTERNAS

•  Tempus III – REX/041
Relatora: S. FLORIO (Gr. II – I)

− Referência : Proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão 1999/311/CE de 29 de Abril de
1999 relativa à adopção da terceira fase do programa de cooperação transeuropeia de estudos
universitários (TEMPUS III) (2000-2006)

COM(2000) 184 final – 2000/0074 (CNS)
CES  594/2000

− Resultado da votação : 81 votos a favor e 1 abstenção.

− Pontos-chave : O Comité considera importante a inclusão da Croácia entre os países beneficiários
do programa, tendo em vista as profundas reformas económicas e sociais que esse país deverá
enfrentar na via da aproximação à União Europeia.

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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− Contacto : Maarit LAURILA
(Tel. 9810 – e-mail : Maarit.Laurila@esc.eu.int)

mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES                  Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Grupo Doc

Grupo PPE Vistos: países terceiros
cujos nacionais estão
sujeitos ou isentos da
obrigação de visto

AFET (P) 24.05.00 PPE C5-0166/00

Grupo PSE Decisão relativa à revisão
das perspectivas financeiras

AFET (P) 24.05.00 PSE C5-0233/00

GAROT Carne de suíno,
organização comum de
mercado (alteração do
Regulamento
2759/75/CEE)

AGRI (F) 24.05.00 PSE C5-0225/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP

Possibilidades de pesca nas
águas maurícias. Acordo
entre a Comunidade
Europeia e o Governo da
ilha Maurícia

BUDG (P) 23.05.00 PSE C5-0253/00

JENSEN Pequenas e médias
empresas (PME):
participação de Chipre no
terceiro programa
plurianual (1997-2000)

BUDG (P) 23.05.00 ELDR

BLAK Eficácia das relações
UE-PVD e repercussões da
reforma da Comissão nas
suas relações

CONT (P) 24.05.00 PSE

HEATON-HARRIS Orçamento 2001: secção III CONT (P) 24.05.00 PPE

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

CONT (P) 24.05.00 PPE C5-0062/00

van der LAAN Seguimento da quitação
1997

CONT (F) 24.05.00 ELDR C5-0223/00

VACHETTA Segurança marítima:
normas aplicáveis aos
navios que escalem os
portos da Comunidade
(alter. Direct. 95/21/CE)

ENVI (P) 23.05.00 GUE/NGL C5-0174/00
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Nome Objecto Comissão Data Grupo Doc

VACHETTA Segurança marítima:
organizações de vistoria
dos navios (alter. da
Directiva 94/57/CE)

ENVI (P) 23.05.00 GUE/NGL C5-0175/00

VACHETTA Segurança marítima:
prescrições para os
petroleiros de casco simples

ENVI (P) 23.05.00 GUE/NGL C5-0173/00

Grupo PPE Aplicação da Convenção
para a Protecção do
Património Mundial,
Cultural e Natural nos
Estados-Membros da UE

ENVI (P) 23.05.00 PPE

Grupo ELDR Imposto especial sobre o
consumo de óleos minerais:
tributação dos combustíveis
para aeronaves

ENVI (P) 23.05.00 ELDR C5-0207/00

de ROO Pneumáticos dos veículos a
motor e seus reboques
(alter. dir. 92/23/CEE)

ENVI (F) 24.05.00 VERTS/
ALE

C4-0675/97

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Protecção dos
consumidores: segurança
geral dos produtos

ENVI (F) 23.05.00 GUE/NGL C5-0224/00

Grupo PPE Directiva relativa à
aproximação das
legislações dos
Estados-Membros
respeitantes aos
complementos alimentares

ENVI (F) 23.05.00 PPE C5-0234/00

FOLIAS Relações UE/Macau:
consolidação a partir do
ano 2000. Comunicação

ITRE (P) 25.05.00 PPE C5-0169/00

Grupo VERTS/ALE Segurança marítima:
normas aplicáveis aos
navios que escalem os
portos da Comunidade
(alter. Direct. 95/21/CE)

ITRE (P) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0174/00

Grupo VERTS/ALE Segurança marítima:
organizações de vistoria
dos navios (alter. da
Directiva 94/57/CE)

ITRE (P) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0175/00



COMISSÕES46

Boletim 13.06.2000
Fecho da redacção: 05.06.2000

- PT - PE 291.819

Nome Objecto Comissão Data Grupo Doc

Grupo VERTS/ALE Segurança marítima:
prescrições para os
petroleiros de casco simples

ITRE (P) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0173/00

Grupo PSE Estratégia comum do
Conselho Europeu em
relação à Ucrânia

ITRE (P) 25.05.00 PSE C5-0208/00

MONTFORT Política empresarial:
programa plurianual
2001-2005

ITRE (F) 25.05.00 UEN

HAUTALA Puluição atmosférica,
emissões de gases com
efeito de estufa, sistema de
transacção de direitos.
Livro Verde

JURI (P) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0193/00

SPERONI Transporte aéreo: aviação
civil, normas técnicas e
procedimentos
administrativos (alter.
Regul. (CEE) 3922/91)

JURI (P) 25.05.00 NI C5-0170/00

Lord INGLEWOOD Directiva que modifica a
Directiva 78/660/CEE e
83/349/CEE, regras de
valorimetria, contas anuais
e consolidadas

JURI (F) 25.05.00 PPE C5-0106/00

ZIMMERLING Bens culturais:
harmonização das
legislações nacionais em
matéria de direito de
acompanhamento - obras
graf. e plást.

JURI (F) 25.05.00 PPE C4-0251/96

Grupo PPE Decisão do Conselho que
cria um Secretariado dos
Órgãos Comuns de
Controlo da Protecção de
Dados - Europol -
Schengen

LIBE (F) 23.05.00 PPE C5-0230/00

Grupo ELDR Regiões ultraperiféricas da
União: medidas destinadas
a dar cumprimento ao nº 2
do artigo 299º do Tratado.
Relatório

PECH (P) 25.05.00 ELDR C5-0247/00
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Nome Objecto Comissão Data Grupo Doc

NICHOLSON Conservação dos recursos
da pesca: recuperação das
unidades populacionais de
bacalhau no Mar da Irlanda
(divisão CIEM)

PECH (F) 25.05.00 PPE C5-0219/00

Grupo EDD Imposto especial sobre o
consumo de óleos minerais:
tributação dos combustíveis
para aeronaves

RETT (P) 23.05.00 EDD C5-0207/00
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto    Competência Doc.

Relatório da Comissão à Autoridade Orçamental sobre a
situação em 31 de Dezembro de 1999 das garantias cobertas
pelo orçamento geral

AFET
CONT
BUDG

SEC (00)
0573 final

Comunicação da Comissão ao Conselho, Parlamento
Europeu, Comité Económico e Social e Comité das Regiões
As posições europeias para a Conferência Mundial das
Radiocomunicações 2000 (WRC-2000)

RETT
ITRE

COM (00)
0086 final

Relatório da Comissão sobre a implementação das
Orientações Gerais para as Políticas Económicas de 1999

EMPL
ECON

COM (00)
0143 final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho sobre o estado de aplicação da directiva relativa à
instituição de um Conselho de Empresa Europeu ou de um
procedimento de informação e consulta dos trabalhadores
nas empresas ou grupos de empresas da dimensão
comunitária destinados a informar e a consultar os
trabalhadores (Directiva 94/45/CE do Conselho, de 22 de
Setembro de 1994)

JURI
ITRE
EMPL

COM (00)
0188 final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu e ao Comité Económico e Social relativo à
aplicação da Decisão n┴ 3052/95/CE em 1997 e 1998

ITRE
ENVI
JURI

COM (00)
0194 final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: Acção local em prol do emprego - Uma dimensão
local para a Estratégia Europeia de Emprego

RETT
EMPL

COM (00)
0196 final
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Assunto    Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu e ao Comité Económico e Social sobre a aplicação
e os efeitos da Directiva 91/250/CEE relativa à protecção
jurídica dos programas de computador

JURI COM (00)
0199 final

Comissão Europeia: Reforma da Comissão - Livro Branco -
Parte I e Parte II - Plano de Acção

JURI
AFCO
TOUT
CONT

COM (00)
0200 final
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Propostas alteradas
(Artigo 250º, Nº 2 do Tratado CE)

Assunto    Competência Doc.

Proposta alterada de directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa às normas de eficiência energética para
balastros de tubos de iluminação fluorescente

ENVI
ITRE

COM (00)
0181 final
COD 990127
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LEGENDAS

AA : Outros actos
AVC : Processo de parecer favorável
avis COM : Parecer da Comissão sobre as alterações do

Parlamento Europeu à posição comum do Conselho

CNS Processo di consulta
CRE : Relato Integral das Sessões
LEX-CSL : Acto definitivo adoptado pelo Conselho
LEX-PE : Acto definitivo aprovado pelo Parlamento
LEX PE-CSL : Acto definitivo adoptado em co-decisão
orien CSL : Orientação comum do Conselho
PE 1ère : Processo de co-decisão, Parlamento, 1ª leitura
PE 2ème : Processo de co-decisão, Parlamento, 2ª leitura
PE 3ème : Processo de co-decisão, Parlamento, 3ª leitura
pos CSL : Posição comum adoptada pelo Conselho
prop COM : Proposta da Comissão
prop CSL : Proposta do Conselho

A presente secção é da autoria da Direcção-Geral das Comissões e Delegações

ACOMPANHAMENTO DOS
TRABALHOS

DO PARLAMENTO EUROPEU
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Período de sessões de 3 a 4 de Maio de 2000
Bruxelas

Panorâmica Global
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Trabalhos Preparatórios

ECON/ Thyssen (A5-0077/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o projecto de orientações sobre as restrições
verticais
Textos aprovados, sessão de 03.05.2000/12
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 4-310 de 13.04.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
C5-0009/2000 - 2000/2003

RETT/ Sterckx (A5-0075/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao
Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões - O sector dos
transportes aéreos europeus: do mercado único aos desafios mundiais
Textos aprovados, sessão de 04.05.2000/33
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 03.05.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :    Sim     Não  ■
COM(1999)0182 - C5-0110/1999 - 1999/2113

JURI/ Fourtou (A5-0096/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Livro Verde da Comissão "O combate à
contrafacção e à pirataria no mercado interno"
Textos aprovados, sessão de 04.05.2000/39
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 04.05.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(1998)0569 - C5-0245/1999 - 1999/2179
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Actividade Legislativa 2

I. Processos

1. Co-decisão

Primeira leitura

♦  Aprovação da proposta legislativa com alterações

DEVE/ Deva (A5-0065/2000)
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que prorroga a validade do
Regulamento (CE) nº 443/97 relativo às acções no domínio da ajuda às populações
desenraizadas nos países em desenvolvimento da América Latina e Ásia
Textos aprovados, sessão de 04.05.2000/9
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 03.05.2000
Número de alterações aprovadas: 4
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :  Sim  ■    Não  
COM(1999)0443 - C5-0146/1999 - 1999/0194

Segunda leitura

♦  Aprovação da posição comum do Conselho sem alterações

JURI/ Palacio Vallelersundi (A5-0106/2000)
Resolução legislativa do Parlamento Europeu referente à posição comum adoptada pelo
Conselho tendo em vista a adopção da directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do
comércio electrónico, no mercado interno
Textos aprovados, sessão de 04.05.2000/7
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 03.05.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
14263/1/1999 - C5-0099/2000 - 1998/0325

                                                
2 A terminologia utilizada corresponde ao disposto no Regimento do Parlamento Europeu, na versão que lhe foi
conferida pela Decisão de 15de Abril de 1999 (B4-0365/99, J.O. C 219 de 30 de Julho de 1999, p. 374)
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2. Parecer favorável

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão do Conselho e – em
relação ao acordo sobre a cooperação científica e técnica - da Comissão sobre a celebração de
acordos entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
Confederação Helvética, por outro (7260/2000 – COM(1999) 229 – C5-0204/2000): Acordo
sobre a livre circulação de pessoas
Textos aprovados, sessão de 04.05.2000/12
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 03.05.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
(9748/1999 – C5-0197/2000 – 1999/0103)

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão do Conselho e – em
relação ao acordo sobre a cooperação científica e técnica - da Comissão sobre a celebração de
acordos entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
Confederação Helvética, por outro (7260/2000  – COM(1999) 229 – C5-0204/2000): Acordo
sobre o transporte aéreo  
Textos aprovados, sessão de 04.05.2000/13
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 03.05.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
(9749/1999 – C5-0198/2000 – 1999/0104

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão do Conselho e – em
relação ao acordo sobre a cooperação científica e técnica - da Comissão sobre a celebração de
acordos entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
Confederação Helvética, por outro (7260/2000  – COM(1999) 229 – C5-0204/2000): Acordo
sobre o transporte ferroviário e rodoviário de mercadorias e de passageiros
Textos aprovados, sessão de 04.05.2000/14
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 03.05.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da  União :   Sim  ■    Não  
(9750/1999 – C5-0199/2000 – 1999/0105
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ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão do Conselho e – em
relação ao acordo sobre a cooperação científica e técnica - da Comissão sobre a celebração de
acordos entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
Confederação Helvética, por outro (7260/2000  – COM(1999) 229 – C5-0204/2000): Acordo
sobre a cooperação científica e tecnológica entre a CE e a CE da Energia Atómica, por um
lado, e a Confederação Helvética, por outro
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 03.05.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
(9751/1999 – C5-0200/2000 – 1999/0106

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão do Conselho e – em
relação ao acordo sobre a cooperação científica e técnica – da Comissão sobre a celebração de
acordos entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
Confederação Helvética, por outro (7260/2000  – COM(1999) 229 – C5-0204/2000): Acordo
sobre certos aspectos relativos aos contratos públicos
Textos aprovados, sessão de 04.05.2000/16
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 03.05.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
(9752/1999 – C5-0201/2000 – 1999/0107

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão do Conselho e – em
relação ao acordo sobre a cooperação científica e técnica – da Comissão sobre a celebração de
acordos entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
Confederação Helvética, por outro (7260/2000  – COM(1999) 229 – C5-0204/2000): Acordo
sobre o comércio de produtos agrícolas
Textos aprovados, sessão de 04.05.2000/17
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 03.05.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
(9753/1999 – C5-0202/2000 – 1999/0108
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ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão do Conselho e – em
relação ao acordo sobre a cooperação científica e técnica – da Comissão sobre a celebração de
acordos entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
Confederação Helvética, por outro (7260/2000  – COM(1999) 229 – C5-0204/2000): Acordo
sobre o reconhecimento mútuo em matéria de avaliação da conformidade entre a
Comunidade Europeia e a Confederação Helvética
Textos aprovados, sessão de 04.05.2000/18
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 03.05.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
(9755/1999 – C5-0204/2000 – 1999/0109

3. Consulta

♦  Aprovação da proposta legislativa sem alterações

AGRI/ Pesälä (A5-0081/2000)
Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 1255/1999 que
estabelece a organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos lácteos
Textos aprovados, sessão de 03.05.2000/5
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 4-289 de 13.04.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(1999)0631 - C5-0339/1999 - 1999/0254

DEVE/ Schierhuber (A5-0105/2000)
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão do Conselho sobre
a conclusão, em nome da Comunidade Europeia, da Convenção relativa à Ajuda Alimentar de
1999
Textos aprovados, sessão de 04.05.2000/19
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 03.05.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União  :   Sim  ■    Não  
COM(1999)0308 - C5-0148/1999 - 1999/0131
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Aprovação da proposta legislativa com alterações

AGRI/ Maat (A5-0074/2000)
Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 1255/1999 sobre a
organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos lácteos
Textos aprovados, sessão de 03.05.2000/6
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE 4-303 de 13.04.2000
Número de alterações aprovadas : 8
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(1999)0608 - C5-0047/2000 - 1999/0246

ITRE/ Matikainen-Kallström (A5-0082/2000)
Proposta de decisão do Conselho relativa à concessão de assistência macrofinanceira
suplementar à Moldávia
Resolução legislativa
Textos aprovados, sessão de 04.05.2000/20
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 03.05.2000
Número de alterações aprovadas : 9
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(1999)0516 - C5-0261/1999 - 1999/0213

BUDG/ Laschet (A5-0111/2000)
Proposta de regulamento do Conselho relativo ao apoio a conceder a certas entidades
criadaspela comunidade internacional na sequência de conflitos, com vista a assegurar quer a
administração civil transitória de certas regiões, quer a aplicação de acordos de paz
Textos aprovados, sessão de 04.05.2000/25
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 04.05.2000
Número de alterações aprovadas : 7
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(2000)0095 - C5-0118/2000 - 2000/0042



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 63

Boletim 13.06.2000
Fecho da redacção: 05.06.2000

- PT - PE 291.819

II. Alterações legislativas
Título do documento Data de

aprovação em
sessão

Processo Referências Número de alterações
aprovadas

Fase seguinte

Tipo Documento Número com.
matéria

de fundo

documento de
sessão

Relator com.
matéria

de
fundo

em sessão processo, prazo,
motiv.

Proposta de regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho
que prorroga a validade do
Regulamento (CE) nº 443/97 relativo
às acções no domínio da ajuda às
populações desenraizadas nos países
em desenvolvimento da América
Latina e Ásia

04/05/2000 COD I proposta da
COM

1999/0194 DEVE A5-0065/2000 Deva 4 4 art 251§2 TCE

Resolução legislativa do Parlamento
Europeu referente à posição comum
adoptada pelo Conselho tendo em
vista a adopção da directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a certos aspectos legais dos
serviços da sociedade de informação,
em especial do comércio electrónico,
no mercado interno

04/05/2000 COD II posição do
Conselho

1998/0325 JURI A5-0106/2000 Palacio
Vallelersundi

0 0 art 251§2 TCE
acto considerado

adoptado

Resolução legislativa do Parlamento
Europeu sobre a proposta de decisão
do Conselho e – em relação ao acordo
sobre a cooperação científica e técnica
- da Comissão sobre a celebração de
acordos entre a Comunidade Europeia
e os seus Estados-Membros, por um
lado, e a Confederação Helvética, por
outro (7260/2000 – COM(1999) 229 –
C5-0204/2000): Acordo sobre a livre
circulação de pessoas

04/05/2000 AVC proposta
do Conselho

1999/0103 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
decisão do
Conselho
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II. Alterações legislativas
Título do documento Data de

aprovação em
sessão

Processo Referências Número de alterações
aprovadas

Fase seguinte

Tipo Documento Número com.
matéria

de fundo

documento de
sessão

Relator com.
matéria

de
fundo

em sessão processo, prazo,
motiv.

Resolução legislativa do Parlamento
Europeu sobre a proposta de decisão
do Conselho e – em relação ao acordo
sobre a cooperação científica e técnica
- da Comissão sobre a celebração de
acordos entre a Comunidade Europeia
e os seus Estados-Membros, por um
lado, e a Confederação Helvética, por
outro (7260/2000  – COM(1999) 229
– C5-0204/2000): Acordo  sobre o
transporte aéreo

04/05/2000 AVC proposta do
Conselho

1999/0104 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
decisão do
Conselho

Resolução legislativa do Parlamento
Europeu sobre a proposta de decisão
do Conselho e – em relação ao acordo
sobre a cooperação científica e técnica
- da Comissão sobre a celebração de
acordos entre a Comunidade Europeia
e os seus Estados-Membros, por um
lado, e a Confederação Helvética, por
outro (7260/2000  – COM(1999) 229
– C5-0204/2000): Acordo sobre o
transporte ferroviário e rodoviário de
mercadorias e de passageiros

04/05/2000 AVC proposta do
Conselho

1999/0105 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
decisão do
Conselho
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II. Alterações legislativas
Título do documento Data de

aprovação em
sessão

Processo Referências Número de alterações
aprovadas

Fase seguinte

Tipo Documento Número com.
matéria

de fundo

documento de
sessão

Relator com.
matéria

de
fundo

em sessão processo, prazo,
motiv.

Resolução legislativa do Parlamento
Europeu sobre a proposta de decisão
do Conselho e – em relação ao acordo
sobre a cooperação científica e técnica
- da Comissão sobre a celebração de
acordos entre a Comunidade Europeia
e os seus Estados-Membros, por um
lado, e a Confederação Helvética, por
outro (7260/2000  – COM(1999) 229
– C5-0204/2000): Acordo sobre a
cooperação científica e tecnológica
entre a CE e a CE da Energia
Atómica, por um lado, e a
Confederação Helvética, por outro

04/05/2000 AVC proposta do
Conselho

1999/0106 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
decisão do
Conselho

Resolução legislativa do Parlamento
Europeu sobre a proposta de decisão
do Conselho e – em relação ao acordo
sobre a cooperação científica e técnica
– da Comissão sobre a celebração de
acordos entre a Comunidade Europeia
e os seus Estados-Membros, por um
lado, e a Confederação Helvética, por
outro (7260/2000  – COM(1999) 229
– C5-0204/2000): Acordo sobre certos
aspectos relativos aos contratos
públicos

04/05/2000 AVC proposta do
Conselho

1999/0107 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
decisão do
Conselho
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II. Alterações legislativas
Título do documento Data de

aprovação em
sessão

Processo Referências Número de alterações
aprovadas

Fase seguinte

Tipo Documento Número com.
matéria

de fundo

documento de
sessão

Relator com.
matéria

de
fundo

em sessão processo, prazo,
motiv.

Resolução legislativa do Parlamento
Europeu sobre a proposta de decisão
do Conselho e – em relação ao acordo
sobre a cooperação científica e técnica
– da Comissão sobre a celebração de
acordos entre a Comunidade Europeia
e os seus Estados-Membros, por um
lado, e a Confederação Helvética, por
outro (7260/2000  – COM(1999) 229
– C5-0204/2000): Acordo sobre o
comércio de produtos agrícolas

04/05/2000 AVC proposta do
Conselho

1999/0108 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
decisão do
Conselho

Resolução legislativa do Parlamento
Europeu sobre a proposta de decisão
do Conselho e – em relação ao acordo
sobre a cooperação científica e técnica
– da Comissão sobre a celebração de
acordos entre a Comunidade Europeia
e os seus Estados-Membros, por um
lado, e a Confederação Helvética, por
outro (7260/2000  – COM(1999) 229
– C5-0204/2000): Acordo sobre o
reconhecimento mútuo em matéria de
avaliação da conformidade entre a
Comunidade Europeia e a
Confederação Helvética

04/05/2000 AVC proposta do
Conselho

1999/0109 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
decisão do
Conselho

Proposta de regulamento do Conselho
que altera o Regulamento (CE)
nº 1255/1999 que estabelece a
organização comum de mercado no
sector do leite e dos produtos lácteos

03/05/2000 CNS proposta do
Conselho

1999/0254 AGRI A5-0081/2000 Pesälä 0 0 art 37
decisão do
Conselho
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II. Alterações legislativas
Título do documento Data de

aprovação em
sessão

Processo Referências Número de alterações
aprovadas

Fase seguinte

Tipo Documento Número com.
matéria

de fundo

documento de
sessão

Relator com.
matéria

de
fundo

em sessão processo, prazo,
motiv.

Resolução legislativa do Parlamento
Europeu sobre a proposta de decisão
do Conselho sobre a conclusão, em
nome da Comunidade Europeia, da
Convenção relativa à Ajuda Alimentar
de 1999

04/05/2000 CNS proposta do
Conselho

1999/0131 DEVE A5-0105/2000 Schierhuber 0 0 art 37
decisão do
Conselho

Proposta de regulamento do Conselho
que altera o Regulamento (CE) nº
1255/1999 sobre a organização
comum de mercado no sector do leite
e dos produtos lácteos

03/05/2000 CNS proposta do
Conselho

1999/0246 AGRI A5-0074/2000 Maat 7 8 art 37
decisão do
Conselho

Proposta de decisão do Conselho
relativa à concessão de assistência
macrofinanceira suplementar à
Moldávia

04/05/2000 CNS proposta do
Conselho

1999/0213 ITRE A5-0082/2000 Matikainen-
Kallström

9 9 art 308
decisão do
Conselho

Proposta de regulamento do Conselho
relativo ao apoio a conceder a certas
entidades criadas pela comunidade
internacional na sequência de
conflitos, com vista a assegurar quer a
administração civil transitória de
certas regiões, quer a aplicação de
acordos de paz

04/05/2000 CNS proposta do
Conselho

2000/0042 BUDG A5-0111/2000 Laschet 7 7 art 308
decisão do
Conselho

total dos relatórios legislativos
aprovados

14

total das alterações aprovadas: 28

Co-decisão 1ª leitura: COD I 4
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II. Alterações legislativas
Título do documento Data de

aprovação em
sessão

Processo Referências Número de alterações
aprovadas

Fase seguinte

Tipo Documento Número com.
matéria

de fundo

documento de
sessão

Relator com.
matéria

de
fundo

em sessão processo, prazo,
motiv.

Co-decisão 2ª leitura: COD II 0
Consulta: CNS 24

Fonte : PE/DG II/acompanhamento dos actos parlamentares
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Actividade Orçamental

♦  COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO

Revisão das perspectivas financeiras
Acta da sessão de 03.05.2000/11
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 03.05.2000
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Controlo Político2

1. Comunicações, declarações e relatórios de outras Instituições, incluindo as
respectivas declarações perante a Conferência dos Presidentes aberta a todos
os deputados

♦  Comunicações, declarações

♦  COMISSÃO

Nomeação de altos funcionários da Comissão
Acta da sessão de 03/05/2000/
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 03.05.2000

♦  CONSELHO E COMISSÃO

UEN, GUE/NGL, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0345, 0348, 0360, 0392 et 0395/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a penúria na Etiópia
Textos aprovados, sessão de 03.05.2000/10
Posição do Conselho : CRE 3-161, 3-172 de 12.04.2000
Posição da Comissão : CRE 3-162 de12.04.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União  :   Sim  ■    Não  

♦  Relatórios de outras instituições que exigem o parecer do Parlamento Europeu

RETT/ Hatzidakis (A5-0076/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões intitulado "Redes
Transeuropeias - Relatório Anual 1998", em conformidade com o artigo 16º do Regulamento
(CE) nº 2236/95 que determina as regras gerais para a concessão de apoio financeiro
comunitário no domínio das redes transeuropeias
Textos aprovados, sessão de 04.05.2000/29
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 03.05.2000
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União  :   Sim     Não  ■
COM(1999)0410 - C5-0010/2000 - 2000/2004
                                                
2 A ordem de apresentação das resoluções corresponde à sequência numérica dos documentos da sessão
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2. Perguntas ao Conselho e/ou à Comissão

PPE-DE (B5-0218/2000)
Nomeação de altos funcionários da Comissão
Acta da sessão de 03/05/2000/15
Posição do Conselho : nenhuma
Posição da Comissão : CRE de 03.05.2000



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS72

Boletim 13.06.2000
Fecho da redacção: 05.06.2000

- PT - PE 291.819

Período de sessões de 15 a 19 de Maio de 2000
Estrasburgo

SINOPSE

Fonte: PE/DG II/ Acompanhamento dos actos parlamentares

Temas debatidos

E

E
E

Guatemala
B5-0438/2000

Irão
B5-0436/2000

Birmânia
B5-0437/2000

Filipinas
B5-0434/2000

Sri Lanka
B5-0433/2000

Zimbabué
B5-0415/2000

Serra Leoa
B5-0432/2000 Guiné Equatorial

B5-0435/2000

Perda do mandato de Le 
Pen

Altos Funcionários
B5-0399/2000

Dívidas países pobres B5-
0417/2000

Não-proliferação nuclear
B5-0439/2000

MOX Sellafield
B5-0416/2000

GR: moeda única A5-
135/2000

COM: Reforma da assistência 
aos países terceiros Luta contra a fraude 

A5-0116/2000

TGV A5-0112/2000

Políticas económicas dos
E-M A5-0134/2000

Seguros A5-104/2000

Empresas públicas 
A5- 0109/2000

Espectro radiofreq.
A5-0122/2000

Abordagem europeia do 
espaço A5-0119/2000

Esp. Euro. da Investig. A5-
0131/2000

Tráfico de Mulheres
A5-0127/2000

COM: APO 2001 PE: Previsão de receitas e despesas 
2001 A5-0121/2000

TELECOM 
A5-094/2000

Estabili. e 
convergên.
A5-0108/2000

Acção de Pequim
A5-0125/2000
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Trabalhos Preparatórios

ECON/ Randzio-Plath (A5-0109/2000)
Directiva da Comissão que altera a Directiva 80/723/CEE relativa à transparência das
relações financeiras entre os Estados-Membros e as empresas públicas
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/30
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 3-145
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
SEC(1999)0404 - C5-0102/2000 - 2000/2065

ITRE/ Alyssandrakis (A5-0122/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao
Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões sobre os
próximos passos na política de espectro de radiofrequências - Resultados da consulta pública
sobre o Livro Verde
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/41
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 3-272
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1999)0538 - C5-0113/2000 - 2000/2073

ITRE/ Alyssandrakis (A5-0119/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o documento de trabalho da Comissão "Por uma
abordagem europeia coerente para o espaço"
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/45
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 3-284
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
SEC(1999)0789 - C5-0336/1999 - 1999/2213

ITRE/ Plooij-van Gorsel (A5-0131/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao
Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões intitulada
"Rumo a um espaço europeu da investigação"
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/48
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 3-308
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(2000)0006 - C5-0115/2000 - 2000/2075
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FEMM/ Sörensen (A5-0127/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu relativa a novas acções na luta contra o tráfico de mulheres
Textos aprovados, sessão de 19.05.2000/6
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 4-303
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1998)0726 - C5-0123/1999 - 1999/2125
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Trabalhos Legislativos

I. Processos

1. Co-decisão

Primeira leitura

♦  Aprovação da proposta legislativa sem modificações

ENVI/ sem relatório (C5-0091/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 70/220/CEE do
Conselho sobre as medidas a tomar contra a poluição do ar pelas emissões provenientes dos
veículos a motor
Textos aprovados, sessão de 17.05.2000/6
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : nada
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(2000)0042 - C5-0091/2000 - 2000/0040

♦  Aprovação da proposta legislativa com modificações

ENVI/ Roth-Behrendt (A5-0117/2000)
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras de prevenção e
controlo de determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis
Textos aprovados, sessão de 17.05.2000/10
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 2-145
Número de alterações aprovadas : 47
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1998)0623 - C4-0025/1999 - 1998/0323

RETT/ Savary (A5-0113/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à interoperabilidade do sistema
ferroviário transeuropeu convencional
Textos aprovados, sessão de 17.05.2000/30
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 2-296
Número de alterações aprovadas : 41
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1999)0617 - C5-0301/1999 - 1999/0252
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Segunda leitura

♦  Aprovação da posição comum do Conselho sem modificações

JURI/ sob forma de carta (C5-0179/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes à protecção à frente contra o encaixe dos veículos a motor e
que altera a Directiva 70/156/CEE do Conselho
Textos aprovados, sessão de 17.05.2000/6
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : nada
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
5378/1/2000 - C5-0179/2000 - 1999/0007

♦  Aprovação da posição comum do Conselho com modificações

DEVE/ Martínez Martínez (A5-0114/2000)
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à cooperação para o
desenvolvimento com a África do Sul
Textos aprovados, sessão de 16.05.2000/6
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 1-101, 1-104, 2-071
Número de alterações aprovadas : 2
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
5095/2/2000 - C5-0100/2000 - 1999/0070

Terceira leitura

♦  Aprovação do projecto comum do Comité de Conciliação

DELE/ Rothley (A5-0130/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes ao seguro de responsabilidade civil relativo à circulação de
veículos automóveis e que altera as Directivas 73/239/CEE e 88/357/CEE (quarta directiva
seguro automóvel)
Textos aprovados, sessão de 16.05.2000/5
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 1-085
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
C5-0155/2000 - 1997/0264
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DELE/ González Álvarez (A5-0128/2000)
Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um regime de vigilância das
emissões específicas médias de dióxido de carbono dos automóveis novos de passageiros
Textos aprovados, sessão de 17.05.2000/8
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 2-267
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
C5-0105/2000 - 1998/0202

DELE/ Smet (A5-0129/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 93/104/CE do
Conselho relativa a determinados aspectos da organização do tempo de trabalho, a fim de
abranger os sectores e actividades excluídos dessa directiva
Textos aprovados, sessão de 17.05.2000/9
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 2-169
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
C5-0183/2000 - 1998/0318

2. Consulta

♦  Aprovação da proposta legislativa sem modificações

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 3072/95 que estabelece a
organização comum de mercado do arroz
Textos aprovados, sessão de 16.05.2000/11
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 1-059
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(2000)0077 - C5-0122/2000 - 2000/0046

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 845/72 que prevê medidas
especiais tendo em vista favorecer a criação do bicho-da-seda
Textos aprovados, sessão de 16.05.2000/14
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 1-059
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(2000)0077 - C5-0124/2000 - 2000/0048



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS80

Boletim 13.06.2000
Fecho da redacção: 05.06.2000

- PT - PE 291.819

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Regulamento do Conselho que altera o regulamento (CE) nº 2467/98 que estabelece a
organização comum de mercado no sector das carnes de ovino e caprino
Textos aprovados, sessão de 16.05.2000/15
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 1-059
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(2000)0077 - C5-0125/2000 - 2000/0049

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) nº 2759/75 que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de suíno
Textos aprovados, sessão de 16.05.2000/16
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 1-059
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(2000)0077 - C5-0126/2000 - 2000/0050

ENVI/ Jackson (A5-0120/2000)
Decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome da Comunidade, da nova Convenção para
a Protecção do Reno
Textos aprovados, sessão de 17.05.2000/6
Posição do Conselho : sem debate
Posição da Comissão : sem debate
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(2000)0061 – C5-0168/2000 – 2000/0037

LIBE/ Karamanou (A5-0110/2000)
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a iniciativa da República da Finlândia
relativa à adopção de um Regulamento do Conselho que define as obrigações entre
Estados-Membros em matéria de readmissão de cidadãos de países terceiros
Textos aprovados, sessão de 19.05.2000/5
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 4-313
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
12488/1999 – C5-0319/1999 – 1999/0823
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Aprovação da proposta legislativa com modificações

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) nº 1766/92 que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos cereais
Textos aprovados, sessão de 16.05.2000/8
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 1-059
Número de alterações aprovadas : 5
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(2000)0077 - C5-0121/2000 - 2000/0045

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Regulamento do Conselho que fixa,  para a campanha de comercialização de 2000/2001,
determinados preços do sector do açúcar e a qualidade-tipo das beterrabas
Textos aprovados, sessão de 16.05.2000/12
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 1-059
Número de alterações aprovadas : 2
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(2000)0077 - C5-0123/2000 - 2000/0047

AGRI/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 1251/1999 que institui um
sistema de apoio aos produtores de determinadas culturas arvenses, a fim de nele incluir o
linho e o cânhamo destinados à produção de fibras
Textos aprovados, sessão de 16.05.2000/17
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 1-076, 1-079, 2-084, 2-090
Número de alterações aprovadas : 18
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(1999)0576 - C5-0280/1999 - 1999/0236

AGRI/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Regulamento do Conselho que estabelece a organização comum de mercado no sector do linho
e do cânhamo destinados à produção de fibras
Textos aprovados, sessão de 16.05.2000/25
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 1-076, 1-079, 2-084, 2-090
Número de alterações aprovadas : 19
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(1999)0576 - C5-0281/1999 - 1999/0237
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AFET/ Sem relatório (C5-0222/2000)
Decisão do Conselho relativa à concessão de assistência financeira excepcional ao Montenegro
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/7
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : nada
Número de alterações aprovadas : 9
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(2000)0288 – C5-0222/2000 – 2000/0114

LIBE/ Buitenweg (A5-0136/2000)
Directiva do Conselho que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas sem
distinção de raça ou origem étnica
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/65
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 4-193
Número de alterações aprovadas : 60
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1999)0566 - C5-0067/2000 - 1999/0253

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0101/2000)
Regulamento do Conselho que estabelece determinadas medidas de controlo dos navios que
arvoram pavilhão de Partes Não-Contratantes na Organização das Pescarias do Noroeste do
Atlântico (NAFO)
Textos aprovados, sessão de 19.05.2000/16
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 5-059
Número de alterações aprovadas : 3
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1999)0570 - C5-0041/2000 - 1999/0231

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0103/2000)
Regulamento 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
Textos aprovados, sessão de 19.05.2000/18
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 5-076
Número de alterações aprovadas : 1
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1999)0636 - C5-0038/2000 - 1999/0255
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♦  Decisão de adiar a votação para o próximo período de sessões

LIBE/ Schmid (A5-0107/2000)
Decisão-quadro do Conselho relativa ao combate à fraude e à falsificação de meios de
pagamento que não em numerário
Acta, sessão de 17.05.2000/7
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : nada
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1999)0438 - C5-0066/2000 - 1999/0190

3. Pareceres nos termos do artigo 122º do Tratado da Comunidades Europeia

ECON/ Goebbels (A5-0135/2000)
Decisão do Conselho nos termos do nº 2 do artigo 122º do Tratado para a adopção da moeda
única pela Grécia em 1.1.2001
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/27
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 3-128, 3-130
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
8350/2000 – COM(2000)0274 – C5-0226/2000 – 2000/0110
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II. As alterações legislativas

Título do documento Data de
aprovação

em plenária

Processo Referências Número de alterações
aprovadas

Etapa seguinte

Tipo Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Comissão
fundo

em plenária Procedimento,
prazo, motivo

Directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho que altera a Directiva
70/220/CEE do Conselho sobre as
medidas a tomar contra a poluição do
ar pelas emissões provenientes dos
veículos a motor [COM(2000) 42 -
C5-0091/2000 -

17/05/2000 COD I 2000/0040 ENVI C5-0091/2000 ENVI 0 0 Conselho: pode
aprovar o acto
proposto art.
251º, nº 2 TCE

Regulamento do Parlamento Europeu
e do Conselho que estabelece regras
de prevenção e controlo de
determinadas encefalopatias
espongiformes transmissíveis

17/05/2000 COD I 1998/0323 ENVI A5-0117/2000 Roth-
Behrendt

48 47 Conselho:
aprova a
posição comum
art. 251º, nº 2
TCE

Directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa à
interoperabilidade do sistema
ferroviário transeuropeu
convencional

17/05/2000 COD I 1999/0252 RETT A5-0113/2000 Savary 34 41 Conselho:
aprova a
posição comum
art. 251º, nº 2
TCE
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II. As alterações legislativas

Título do documento Data de
aprovação

em plenária

Processo Referências Número de alterações
aprovadas

Etapa seguinte

Tipo Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Comissão
fundo

em plenária Procedimento,
prazo, motivo

Directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa à aproximação
das legislações dos
Estados-Membros respeitantes à
protecção à frente contra o encaixe
dos veículos a motor e que altera a
Directiva 70/156/CEE do Conselho

17/05/2000 COD II 1999/0007 JURI Recomendação
sob a forma de

carta

JURI 0 0 Acto
considerado
aprovado art.
251º,  nº 2 TCE

Regulamento do Parlamento Europeu
e do Conselho relativo à cooperação
para o desenvolvimento com a África
do Sul

16/05/2000 COD II 1999/0070 DEVE A5-0114/2000 Martínez
Martínez

2 2 Prazo de 3
meses+ (1) art.
251º, nº 3 TCE

Directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa à aproximação
das legislações dos
Estados-Membros respeitantes ao
seguro de responsabilidade civil
relativo à circulação de veículos
automóveis e que altera as Directivas
73/239/CEE e 88/357/CEE (quarta
directiva seguro automóvel)

16/05/2000 COD III 1997/0264 DELE A5-0130/2000 Rothley 0 0 Prazo de 6
semanas para a
aprovação ou
não do acto art
251º, nº 5 TCE
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II. As alterações legislativas

Título do documento Data de
aprovação

em plenária

Processo Referências Número de alterações
aprovadas

Etapa seguinte

Tipo Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Comissão
fundo

em plenária Procedimento,
prazo, motivo

Decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece um regime
de vigilância das emissões
específicas médias de dióxido de
carbono dos automóveis novos de
passageiros

17/05/2000 COD III 1998/0202 DELE A5-0128/2000 González
Álvarez

0 0 Prazo de 6
semanas para a
aprovação ou
não do acto art.
251º, nº 5 TCE

Directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho que altera a Directiva
93/104/CE do Conselho relativa a
determinados aspectos da
organização do tempo de trabalho, a
fim de abranger os sectores e
actividades excluídos dessa directiva

17/05/2000 COD III 1998/0318 DELE A5-0129/2000 Smet 0 0 Prazo de 6
semanas para a
aprovação ou
não do acto art
251º, nº 5 TCE

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

16/05/2000 CNS 2000/0046 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Conselho:
aprova o acto

Regulamento do Conselho que altera
o Regulamento (CEE) nº 845/72 que
prevê medidas especiais tendo em
vista favorecer a criação do
bicho-da-seda

16/05/2000 CNS 2000/0048 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Conselho:
aprova o acto
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II. As alterações legislativas

Título do documento Data de
aprovação

em plenária

Processo Referências Número de alterações
aprovadas

Etapa seguinte

Tipo Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Comissão
fundo

em plenária Procedimento,
prazo, motivo

Regulamento do Conselho que altera
o Regulamento (CE) nº 2467/98 que
estabelece a organização comum de
mercado no sector das carnes de
ovino e caprino

16/05/2000 CNS 2000/0049 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Conselho:
aprova o acto

Regulamento do Conselho que altera
o Regulamento (CEE) n° 2759/75
que estabelece a organização comum
de mercado no sector da carne de
suíno

16/05/2000 CNS 2000/0050 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Conselho:
aprova o acto

Decisão do Conselho relativa à
conclusão, em nome da Comunidade,
da nova Convenção para a Protecção
do Reno

17/05/2000 CNS 2000/0037 ENVI A5-0120/2000 Jackson 0 0 Conselho:
aprova o acto

Resolução legislativa do Parlamento
Europeu sobre a iniciativa da
República da Finlândia relativa à
adopção de um Regulamento do
Conselho que define as obrigações
entre Estados-Membros em matéria
de readmissão de cidadãos de países
terceiros

19/05/2000 CNS 1999/0823 LIBE A5-0110/2000 Karamanou 0 0 Conselho:
aprova o acto
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II. As alterações legislativas

Título do documento Data de
aprovação

em plenária

Processo Referências Número de alterações
aprovadas

Etapa seguinte

Tipo Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Comissão
fundo

em plenária Procedimento,
prazo, motivo

Regulamento do Conselho que altera
o Regulamento (CEE) nº 1766/92
que estabelece a organização comum
de mercado no sector dos cereais

16/05/2000 CNS 2000/0045 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 5 5 Conselho:
aprova o acto

Regulamento do Conselho que fixa,
para a campanha de comercialização
de 2000/2001, determinados preços
no sector do açúcar e a qualidade-
tipo das beterrabas

16/05/2000 CNS 2000/0047 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 2 2 Conselho:
aprova o acto

Regulamento do Conselho que altera
o Regulamento (CE) nº 1251/1999
que institui um sistema de apoio aos
produtores de determinadas culturas
arvenses, a fim de nele incluir o linho
e o cânhamo destinados à produção
de fibras

16/05/2000 CNS 1999/0236 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 17 18 Conselho:
aprova o acto

Regulamento do Conselho que
estabelece a organização comum de
mercado no sector do linho e do
cânhamo destinados à produção de
fibras

16/05/2000 CNS 1999/0237 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 19 19 Conselho:
aprova o acto

Decisão do Conselho relativa à
concessão de assistência financeira
excepcional ao Montenegro

18/05/2000 CNS 2000/0114 AFET C5-0222/2000 AFET 0 9 Conselho:
aprova o acto
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II. As alterações legislativas

Título do documento Data de
aprovação

em plenária

Processo Referências Número de alterações
aprovadas

Etapa seguinte

Tipo Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Comissão
fundo

em plenária Procedimento,
prazo, motivo

Directiva do Conselho que aplica o
princípio da igualdade de tratamento
entre as pessoas sem distinção de
raça ou origem étnica

18/05/2000 CNS 1999/0253 LIBE A5-0136/2000 Buitenweg 60 60 Conselho:
aprova o acto

Regulamento do Conselho que
estabelece determinadas medidas de
controlo dos navios que arvoram
pavilhão de Partes Não-Contratantes
na Organização das Pescarias do
Noroeste do Atlântico (NAFO)

19/05/2000 CNS 1999/0231 PECH A5-0101/2000 Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 Conselho:
aprova o acto

Regulamento 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

19/05/2000 CNS 1999/0255 PECH A5-0103/2000 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 Conselho:
aprova o acto

Decisão do Conselho nos termos do
nº 2 do artigo 122º do Tratado para a
adopção da moeda única pela Grécia
em 1.1.2001

18/05/2000 parecer nos
termos do
art. 122º

TCE

2000/0110 ECON A5-0135/2000 Goebbels 0 0 Conselho:
aprova o acto

total dos relatórios legislativos
aprovados

23
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II. As alterações legislativas

Título do documento Data de
aprovação

em plenária

Processo Referências Número de alterações
aprovadas

Etapa seguinte

Tipo Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Comissão
fundo

em plenária Procedimento,
prazo, motivo

total das alterações aprovadas,
entre as quais :

207

Co-decisão 1ª leitura: COD I 88
Co-decisão 2ª leitura: COD II 2

Consulta: CNS 117

Fonte: PE/DG II/Acompanhamento dos actos parlamentares
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Trabalhos Orçamentais

♦  COMISSÃO

Anteprojecto de orçamento geral para o exercício de 2001
Acta, sessão de 16.05.2000/9
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 2-032

BUDG/ Ferber (A5-0121/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a previsão de receitas e despesas do Parlamento
Europeu para o exercício de 2001
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/10
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 2-028
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Controlo Político

1. Comunicações, declarações e relatórios de outras instituições incluindo as
suas declarações à Conferência dos Presidentes aberta a todos os deputados

♦  comunicações, declarações

♦  COMISSÃO

Reforma da assistência aos países terceiros
Acta, sessão de 16.05.2000/16
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 2-174, 2-176, 2-181

♦  CONSELHO E COMISSÃO

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, PSE (B5-0415, 0419, 0424 e 0429/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação no Zimbabué
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/35
Posição do Conselho : RIS 3-171, 3-182
Posição da Comissão : RIS 3-172, 3-183
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■

♦  Relatórios de outras instituições que invocam um domínio que exige o parecer do Parlamento
Europeu

CONT/ Bösch (A5-0116/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório anual 1998 da Comissão Europeia sobre
a protecção dos interesses financeiros das Comunidades e luta contra a fraude
Textos aprovados, sessão de 16.05.2000/32
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 2-065
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1999)0590 - C5-0058/2000 - 2000/2032
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RETT/ Savary (A5-0112/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu sobre a execução e os efeitos da Directiva 96/48/CE relativa à
interoperabilidade do sistema ferroviário transeuropeu de alta velocidade
Textos aprovados, sessão de 17.05.2000/53
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 2-296
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
COM(1999)0414 - C5-0207/1999 - 1999/2165

ECON/ Katiforis (A5-0134/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Recomendação da Comissão relativa às
orientações gerais das políticas económicas dos Estados-Membros e da Comunidade
(apresentada nos termos do artigo 99º, nº 2, do Tratado que institui a Comunidade Europeia)
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/16
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 3-038,
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(2000)0214 – C5-0218/2000 – 2000/2119

ITRE/ Paasilinna (A5-0094/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao
Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões relativa ao
Quinto relatório sobre a aplicação do pacote regulamentar das telecomunicações
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/37
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 3-272
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1999)0537 - C5-0112/2000 - 2000/2072

ECON/ Langen (A5-0104/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu sobre a aplicação do Regulamento n.º 3932/92 da Comissão sobre a
aplicação do nº 3 do artigo 81º (ex-artigo 85º, nº 3) do Tratado CE a certas categorias de
acordos, decisões e práticas concertadas no domínio dos seguros
Textos aprovados, sessão de 19.05.2000/20
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : 5-087
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
COM(1999)0192 - C5-0254/1999 - 1999/2183
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2. Questões actuais, urgentes e muito importantes

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0432, 0444, 0448, 0456 e 0465/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação na Serra Leoa
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/85
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 4-226
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  

ELDR, PSE, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0433, 0449, 0457, 0466 e 0474/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Sri Lanka
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/87
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 4-235
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  

ELDR, UEN, PSE, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0434, 0442, 0454, 0458, 0467 e
0473/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre as Filipinas
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/89
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 4-268
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  

ELDR, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0435, 0455, 0459 e 0468/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Guiné Equatorial
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/91
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 4-268
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  

ELDR, EDD, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0436, 0440, 0447, 0450, 0460 e
0469/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Irão
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/93
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 4-268
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
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ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0437, 0446, 0451, 0461 e 0470/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Birmânia
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/95
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 4-268
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0438, 0443, 0452, 0463 e 0471/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Guatemala
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/100
Posição do Conselho : sem debate
Posição da Comissão : sem debate
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE GUE/NGL (B5-0439, 0445, 0453, 0464 e 0472/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/102
Posição do Conselho : sem debate
Posição da Comissão: sem debate
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■

3. Perguntas ao Conselho e/ou à Comissão

ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0399, 0412 e 0413/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a nomeação de altos funcionários pela Comissão
Textos aprovados, sessão de 17.05.2000/5
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 3-114, 3-124 de 03.05.2000
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■

PSE, ELDR, PPE-DE (B5-0416, 0418 e 0425/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a falsificação de dados relativos ao combustível
MOX, em Sellafield
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/28
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 2-302, 2-313
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
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PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0417, 0420 e 0428/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a dívida externa dos países pobres
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/33
Posição do Conselho : RIS 3-145, 3-166
Posição da Comissão : RIS 3-155, 3-167
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■

4. Relatórios de iniciativa

ECON/ Pomés Ruiz (A5-0108/2000)
Relatório anual sobre a avaliação anual da aplicação dos programas de estabilidade e
convergência
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/23
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 3-049
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim     Não  ■
2000/2041 INI

FEMM/ Smet-Gröner (A5-0125/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o seguimento dado à Plataforma de Acção de
Pequim
Textos aprovados, sessão de 18.05.2000/59
Posição do Conselho : nada
Posição da Comissão : RIS 3-320
Acto que implica uma incidência financeira a cargo do orçamento da União :   Sim  ■    Não  
2000/2020(INI)
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Decisões Diversas

Suspensão do mandato do Deputado Le Pen
O Parlamento só registará formalmente o decreto de suspensão do mandato após expirar o prazo
para a interposição de recurso junto do Conselho de Estado francês ou, eventualmente, após este
último ter tomado uma decisão.
Acta, sessão de 18.05.2000/6



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: 28
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 29
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:Silvia.Calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
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Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:Maarit.Laurila@esc.eu.int
New: mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu
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