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PARLAMENTO EUROPEU

COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

CESSAÇÃO DO MANDATO DE UM DEPUTADO ITALIANO
AO PARLAMENTO EUROPEU

Durante a sessão plenária de 3 de Julho de 2000 o Parlamento Europeu tomou nota da eleição de:

Sr. Raffaele FITTO  (PPE-DE/IT)

para presidente da Região da Apúlia. O seu mandato no Parlamento Europeu cessará com efeito a
partir de 21 de Junho de 2000.

____________________

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO
DE DOIS DEPUTADOS ITALIANOS

AO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento Europeu, na sua sessão plenária de 3 de Julho de 2000, tomou nota da eleição de:

Sr. Luciano Emilio CAVERI
em substituição do Sr. Massimo CACCIARI (ELDR/IT),
com efeito a partir de 21 de Junho de 2000

Sr. Generoso ANDRIA
em substituição do Sr. Raffaele FITTO (PPE-DE/IT),
com efeito a partir de 21 de Junho de 2000

____________________
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DEMISSÃO DE UM DEPUTADO SUECO
AO PARLAMENTO EUROPEU

Nos termos do artigo 8º, nº 3, do Regimento o:

Sr. Pierre SCHORI  (PSE/SV)

Apresentou a sua demissão do cargo de deputado ao Parlamento Europeu com efeito a partir de 1
de Agosto de 2000.

O Parlamento tomou nota deste facto durante a sessão plenária de 7 de Julho de 2000.

____________________
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0532/00)  4 e 5 de Julho de 2000

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

Autor Objecto NΕ

PERGUNTAS AO CONSELHO

Andrew DUFF Política externa e de segurança comum H-0518/00

Marie ISLER BÉGUIN Transporte de água de França para Espanha e gestão
duradoura dos aquíferos

H-0519/00

Roy PERRY Rádio digital H-0525/00

John CUSHNAHAN Acordo OMC UE-China H-0531/00

Ioannis SOULADAKIS Melhoria da capacidade de exportação dos países do
Sudeste da Europa

H-0536/00

Alexandros ALAVANOS Levantamento das sanções contra o Iraque H-0539/00

Esko SEPPÄNEN Não alinhamento de alguns Estados-Membros da UE H-0542/00

María IZQUIERDO
ROJO

Prioridades da Presidência francesa em matéria de
promoção das mulheres

H-0545/00

Jonas SJÖSTEDT A opinião do Conselho sobre o caso Pelinka na Áustria H-0552/00

Maj THEORIN Tribunal Penal Internacional (TPI) H-0554/00

Concepció FERRER O comércio de diamantes como causa de conflitos em
África

H-0556/00

Ioannis MARINOS Violações do espaço aéreo cipriota por aviões militares
turcos

H-0565/00

Olivier DUPUIS Milosevic H-0569/00

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Charlotte
CEDERSCHIÖLD

Criminalidade no domínio das tecnologias da informação
("cibercriminalidade")

H-0549/00

Esko SEPPÄNEN Não alinhamento de alguns Estados-Membros da UE H-0543/00

Maj THEORIN Tribunal Penal Internacional (TPI) H-0555/00

Michl EBNER Corredor dos Alpes ( zona sensível H-0560/00
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. NIELSON

Ioannis MARINOS Utilização das dotações comunitárias pela Turquia H-0524/00

Caroline LUCAS Os países em desenvolvimento e o bem-estar dos animais
nas explorações agrícolas

H-0540/00

Caroline JACKSON O Sr. Gavin Howard e o Programa de Desenvolvimento
da Região Norte (PDRN II) e EEC (DG VIII)

H-0567/00

Bernd POSSELT Ajuda humanitária à Chechénia H-0573/00

Sr. BARNIER

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Princípio da adicionalidade H-0523/00

Monica FRASSONI Novos programas dos Fundos Estruturais e
biodiversidade

H-0528/00

Konstantinos
HATZIDAKIS

Evolução das negociações do quadro comunitário de
apoio para a Grécia

H-0544/00

Sra. WALLSTRÖM

Patricia McKENNA Alargamento das instalações portuárias na Baía de
Dublin

H-0521/00

Mihail PAPAYANNAKIS Gestão de resíduos tóxicos H-0529/00

Anneli HULTHÉN Poluição dos solos H-0547/00

Arlette LAGUILLER Indústria  pirotécnica H-0548/00
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RESUMO DO PERÍODO DE
PERGUNTAS
 JULHO 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 (*) 24 13 3 9 1 0 1 MOSCOVICI

Comissão 54 15 36 8 1 0 2 VITORINO
PATTEN
De PALACIO
NIELSON
BARNIER
WALLSTRÖM

Total 78 28 39 17 2 0 3

(*) O Conselho não respondeu a 6 perguntas, dada a chegada tardia de certas traduções



INFORMAÇÕES GERAIS 11

Boletim 04.09.2000
Fecho da redacção: 25.08.2000

- PT - PE 291.821

DECLARAÇÕES ESCRITAS 1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

7/2000 290.403 MUSCARDINI Ebargo ao Iraque 10.04.2000 10.07.2000 27

8/2000 291.824 LUCAS, MORGANTINI,
SANDBAEK, McKENNA

Dssuasão nuclear 16.05.2000 16.08.2000 32

9/2000 293.050 BUSHILL-MATTHEWS Comité Económico e Social 14.06.2000 14.09.2000 12

10/2000 293.051 BUSHILL-MATTHEWS Comité das Regiões 14.06.2000 14.09.2000 11

                                                
1 1 Situação em 07.07.2000
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

89/00
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre a condenação de Nikolai Statkevich e de Valery Shchukin
Bruxelas, 28 de Junho de 2000

A União Europeia deplora a condenação, em 19 de Junho, a penas de prisão suspensas, de Nikolai
Statkevich, presidente do partido social-democrata, e de Valery Shchukin. A UE regista o facto de
que estas condenações os deixam em liberdade, mas poderão impedi-los de participar nas eleições
que estão para se realizar.

Estas condenações, que ocorrem depois da condenação do antigo primeiro-ministro Mikhail Chiguir
e das medidas administrativas que impediram o partido social-democrata bielorusso de realizar o
seu congresso anual em condições de normalidade, põem mais uma vez em evidência os entraves
que limitam, neste país, a actividade das personalidades e dos partidos políticos da oposição.

Não se podendo realizar, em tal contexto, eleições democráticas e justas, a UE, a OSCE e o
Conselho da Europa manifestaram juntos, entre quatro grandes condições, a necessidade de um
período de “tréguas políticas” para permitir a preparação, a organização e o desenrolar das eleições
em condições aceitáveis. Recentemente, o próprio Presidente Lukachenko associou-se publicamente
a esta proposta, durante uma sessão plenária do “diálogo nacional” lançado pelo Governo.

Esta é a razão pela qual a União Europeia apela veementemente às autoridades bielorussas, se
quiserem realmente que as eleições parlamentares sejam aceites pelas instituições europeias e pela
comunidade internacional, para que tomem – enquanto ainda é tempo – todas as medidas
necessárias a fim de criar o clima de confiança mínima, sem o qual será impossível realizar eleições
livres e justas, nomeadamente no que se refere:

– à possibilidade de personalidades políticas recentemente condenadas, nomeadamente Nikolai
Statkevich e Valery Shchukin, participarem nas futuras eleições,

– à libertação das personalidades ainda detidas,
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– à actividade dos partidos políticos e organizações não-governamentais da oposição, dos
sindicatos livres e dos jornais independentes, ainda demasiadas vezes assediados, muito
especialmente na província,

– ao exercício das liberdades individuais, públicas e sindicais,

– ao acesso, banal em qualquer democracia, de todos os partidos – incluindo os da oposição –
aos meios de comunicação social de grande difusão,

– à participação de representantes de todos os partidos – incluindo os da oposição – na
composição das comissões eleitorais locais, regionais e nacional,

– à abertura de um verdadeiro diálogo entre o poder e os partidos da oposição, tal como
recomendado na declaração final da Cimeira da OSCE em Istambul.

A UE, conjuntamente com as outras instituições europeias, a OSCE e o Conselho da Europa, só
poderá tomar a decisão de participar como observadora nestas eleições se forem rapidamente
tomadas decisões concretas e significativas nestes vários domínios.

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

_______________

90/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Tratado de Demarcação
de Fronteiras entre a Arábia Saudita e o Iémen

Bruxelas, 28 de Junho de 2000

A União Europeia congratula-se com a ratificação do Tratado de Demarcação das Fronteiras
Marítimas e Terrestres entre o Reino da Arábia Saudita e a República do Iémen, assinado em
12 de Junho de 2000, em Gidá. A União Europeia considera que este acordo servirá os interesses de
ambos os países e contribuirá para a manutenção da estabilidade na região, bem como para o
desenvolvimento da cooperação económica e regional.

_______________
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91/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a guerra civil no Sudão
Bruxelas, 30 de Junho de 2000

A União Europeia subscreve inteiramente as conclusões da sexta reunião do Comité "Sudão" do
Fórum de Parceiros da IGAD, realizada em Oslo, em 20 de Junho.  Neste contexto, a UE deseja
deixar patente a sua grande preocupação perante a ofensiva lançada pelo SPLM/A na região de
Bahr al-Ghazal.

A União Europeia apela a que sejam respeitados os compromissos humanitários de cessar-fogo e
manifesta a esperança de que as partes possam proclamar um cessar-fogo geral e ilimitado, com a
maior brevidade possível.

A União Europeia registou devidamente a declaração do SPLM/A de 19 de Junho de 2000, segundo
a qual este regressaria às conversações de paz, e apela ao Governo sudanês e ao SPLM/A para que
retomem rapidamente as negociações de paz sob a égide da IGAD.

_______________
92/00     : Á data do fecho desta edição, esto documento não nos tinham ainda sido enviado pelo
Conselho.

93/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre as eleições no Zimbabué
Bruxelas,  4 de Julho de 2000

A União Europeia congratula-se com o desfecho das eleições legislativas no Zimbabué e o anúncio
oficial dos resultados, ocorrido em 27 de Junho de 2000, felicitando o povo do Zimbabué pela sua
participação maciça no acto eleitoral, bem como pela disciplina e determinação de que assim deu
provas. A UE considera que estas eleições constituíram um sinal evidente da determinação do povo
zimbabuense em escolher o próprio destino de forma pacifica e democrática.

As eleições foram observadas por uma missão europeia de observação eleitoral que, em relatório
de 4 de Julho, salientou o facto de o acto eleitoral se ter desenrolado numa atmosfera de calma e ter
sido bem organizado, maugrado os elevados níveis de violência, as intimidações e a coacção que
pontuaram a campanha eleitoral. A UE insta o Governo do Zimbabué a impedir a ocorrência de
novos actos de violência.
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A UE exorta as autoridades do Zimbabué a colaborar com a oposição e com a sociedade civil para
encetar um diálogo construtivo e aberto que permita ao país avançar e, em especial, enfrentar e
vencer as sérias dificuldades económicas com que se debate. Neste contexto, a UE recorda a
importância capital de que se reveste o restabelecimento do respeito dos direitos humanos, dos
princípios democráticos e do primado do direito. A UE está pronta a colaborar com todos os
zimbabuenses que aceitem estes princípios.

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

_______________

94/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o veredicto no processo dos
judeus iranianos

Bruxelas, 1 de Julho de 2000

A União Europeia tomou conhecimento, com preocupação, do veredicto proferido pelo tribunal
revolucionário de Chiraz, e exprime a sua decepção pelo facto de o processo ter decorrido à porta
fechada, apesar das garantias dadas pelas autoridades iranianas. A União Europeia observa que
existe uma possibilidade de recurso da decisão e, tendo em conta a importância que atribui a este
caso, espera vivamente que o tribunal de recurso reconsidere as condenações pronunciadas. A
União Europeia continuará a manifestar as suas preocupações junto das autoridades iranianas.

A presente declaração é igualmente subscrita pela Estónia, Hungria, Lituânia, Polónia, Roménia,
República Eslovaca, Eslovénia e República Checa, países da Europa Central e Oriental associados à
União Europeia, por Chipre e Malta, países também associados, e pelos países da EFTA que são
membros do Espaço Económico Europeu.

_______________
95/00 : Á data do fecho desta edição, esto documento não nos tinham ainda sido enviado pelo
Conselho.
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96/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, na sequência das eleições
presidenciais no México

Bruxelas,  5 de Julho de 2000

1 – A União Europeia felicita Vicente Fox Quesada pela sua vitória eleitoral e deseja-lhe o maior
êxito no desempenho da missão que o aguarda como Presidente dos Estados Unidos
Mexicanos.

2 – A União Europeia regozija-se com a forma exemplar como decorreu o acto eleitoral,
confirmando a consolidação e a maturidade da democracia no México.

3 – A União Europeia congratula-se com o facto de este processo eleitoral livre e transparente ter
sido conduzido sob a autoridade de instituições eleitorais federais independentes criadas, sob
a sua forma actual, por todos os partidos políticos do Congresso mexicano, na sequência da
iniciativa do Presidente Zedillo, de quem a UE saúda a convicção e o empenhamento
democrático.

4 – A União Europeia assegura ao Presidente eleito e ao povo mexicano a sua vontade de
prosseguir e aprofundar as excelentes relações que mantém com o México, recentemente
reforçadas pelo "Acordo global de associação económica, de concertação política e de
cooperação".

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

_______________
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97/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o Togo

Bruxelas, 12 de Julho de 2000

A União Europeia congratula--se com a criação, no Togo, da Comissão Eleitoral Nacional
Independente e convida os seus membros e as partes que representam a envidar todos os esforços
para que esta possa iniciar os seus trabalhos, nomeadamente designando um presidente e
determinando as suas regras de funcionamento.

Como a União Europeia assinalou na sua declaração de 20 de Abril, a instalação desta Comissão
Eleitoral permite encarar a fixação da data das eleições legislativas. A União Europeia incentiva as
partes togolesas a tomar rapidamente e de forma consensual as disposições ainda necessárias para a
realização dessas eleições, assim como a encetar resolutamente a implementação das outras
disposições do Acordo--Quadro de Lomé.

A União Europeia reitera a sua proposta de apoio financeiro ao processo eleitoral, na condição de os
parceiros togoleses aceitarem o princípio de uma assistência encarregada de identificar as medidas
necessárias.

Os mediadores do diálogo intratogolês prosseguirão, como até agora, com o apoio da União
Europeia, a sua acção de acompanhamento do processo de diálogo.

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

_______________
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98/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o referendo de  29 de Junho de 2000 no Uganda

Bruxelas, 7 de Julho de 2000

A União Europeia registou os resultados do referendo de 29 de Junho de 2000 sobre o
restabelecimento do multipartidarismo ou a manutenção do sistema do movimento, tendo esta
última opção obtido o sufrágio da maioria dos ugandeses.

A União Europeia congratula-se com a regularidade das operações de voto registada pelos
observadores estrangeiros. Lamenta contudo que, durante a campanha, os defensores do
multipartidarismo tenham sido desfavorecidos pela manutenção das disposições constitucionais que
restringem as actividades partidárias, e pela insuficiência dos meios financeiros postos à disposição
da oposição.

A União Europeia apela às autoridades ugandesas para que tomem em conta estas observações
aquando das eleições presidenciais e legislativas de 2001 por forma a que estas assumam um
carácter totalmente equitativo.

Compete ainda ao Uganda, por força das convenções internacionais de que é signatário, garantir o
respeito dos direitos fundamentais que são a liberdade de expressão e de associação.

_______________

99/00
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre a situação na Costa do Marfim
Bruxelas, 10 de Julho de 2000

A União Europeia lamenta profundamente os inúmeros abusos cometidos, nomeadamente contra as
populações civis e as empresas, durante os graves acontecimentos que se desenrolaram na Costa do
Marfim nos dias 4 e 5 de Julho de 2000. Congratula-se pelo regresso à acalmia e toma nota do
acordo alcançado em 5 de Julho.

A União Europeia manifesta o desejo de que o processo eleitoral não sofra qualquer atraso e de que
o referendo previsto para 23 de Julho tenha lugar efectivamente nessa data.

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

_______________
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100/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre uma declaração relativa a Angola dos Estados da Europa Central

e Oriental, de Chipre, Malta e Turquia, países associados à União Europeia,
e dos países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu

Bruxelas, 11 de Julho de 2000

Os Estados da Europa Central e Oriental, Chipre, Malta e Turquia, países associados à União
Europeia, e os países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu declaram que
subscrevem os objectivos da Posição Comum 2000/391/PESC, relativa a Angola, definida pelo
Conselho da União Europeia, em 19 de Junho de 2000, com base no artigo 15º do Tratado da União
Europeia. Estes Estados velarão por que as respectivas políticas nacionais estejam de acordo com a
referida posição comum.

A União Europeia regista e congratula-se com o compromisso assim assumido.

_______________

101/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre uma declaração relativa à Etiópia e à Eritreia,
dos Estados da Europa Central e Oriental,

de Chipre, Malta e Turquia, países associados à União Europeia,
e dos países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu

Bruxelas,  11 de Julho de 2000

Os Estados da Europa Central e Oriental, Chipre, Malta e Turquia, países associados à União
Europeia, e os países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu declaram que
subscrevem os objectivos da Posição Comum 2000/420/PESC, definida pelo Conselho da União
Europeia, em 29 de Junho de 2000, com base no artigo 15º do Tratado da União Europeia, relativa
ao apoio da União Europeia ao processo de paz da OUA entre a Etiópia e a Eritreia. Estes Estados
velarão por que as respectivas políticas nacionais estejam de acordo com a referida posição comum.

A União Europeia regista e congratula-se com o compromisso assim assumido.

_______________
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102/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o processo eleitoral no Haiti
Bruxelas, 12 de Julho de 2000

1. A União Europeia associa-se plenamente à iniciativa da Missão de Observação da OEA no
sentido de assinalar ao Presidente da República do Haiti e ao Presidente do Conselho Eleitoral
Provisório um erro flagrante e determinante na forma de contagem dos votos dos candidatos
às eleições para o Senado. A UE não compreende a recusa categórica do CEP e das
autoridades do Haiti em reconhecer esse erro, que no entanto parecia fácil de corrigir.

2. A União Europeia condena as inadmissíveis ameaças que levaram o Presidente do CEP a
abandonar precipitadamente o país.

3. A União Europeia lamenta que nem o Presidente da República do Haiti nem o CEP tenham
respondido positivamente à tentativa de mediação do CARICOM, nem ao apelo que o
Presidente do Conselho de Segurança lançou em 6 de Julho às autoridades do Haiti para que
tomassem em consideração as observações da Missão da OEA. Neste contexto, revela-se
particularmente contestável a realização da segunda volta das eleições legislativas, em
9 de Julho.

4. A União Europeia recorda que o respeito integral pelas disposições constitucionais relativas
às eleições e pela lei eleitoral vigente deve ser considerado a base das regras fundamentais da
democracia e do Estado de direito, conforme salientaram tanto a OEA como o CARICOM,
organizações de que o Haiti é membro. A União Europeia considera que a recusa das
autoridades em restabelecer as condições em que se desenrolaram os recentes escrutínios
constitui um grave desvio dessas regras fundamentais.

5. Nestas condições, a União Europeia subscreve integralmente as observações do Secretário-
-Geral das Nações Unidas e do Chefe da Missão de Observação da OEA. Caso o processo
democrático venha a ser posto em causa, a União poderá ver-se obrigada a reconsiderar a sua
política em relação ao Haiti, especialmente no domínio da cooperação e do desenvolvimento.
No âmbito da Convenção de Lomé, tal implicará a aplicação do disposto no art. 366º-A,
incluindo uma suspensão parcial ou total da ajuda.

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

_______________
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103/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a Gâmbia
Bruxelas, 18 de Julho de 2000

A União Europeia manifesta a sua preocupação na sequência dos confrontos ocorridos na Gâmbia
entre membros de um partido da oposição e elementos do partido no poder, bem como perante os
abusos de direito constatados nessa ocasião.

A União Europeia apela às autoridades gambianas para que respeitem plenamente a independência
da justiça na acção instaurada contra o dirigente da oposição, Ousainou Darboe, e 24 membros do
seu partido, e para que observem os princípios da boa governação.

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

_______________

104/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a situação no Afeganistão
Bruxelas, 14 de Julho de 2000

A União Europeia condena o recente reacender de confrontos de grande escala no Afeganistão.

Recordando a sua posição comum de 24 de Janeiro de 2000, a União Europeia salienta que, com a
prossecução desta guerra, estão a ser ignorados os numerosos apelos à paz lançados pela
comunidade internacional. Uma nova escalada dos combates viria trazer sofrimentos inadmissíveis
à população afegã, já tão afectada por uma grave seca, e constituiria uma flagrante afronta aos
esforços empreendidos pelos países doadores para a socorrer.

A União Europeia está muito preocupada com as dificuldades de acesso da assistência humanitária
à população do Afeganistão, dificuldades essas que se devem às operações militares. Constitui
violação do direito humanitário internacional impedir intencionalmente que as pessoas tenham
acesso à ajuda humanitária. A União Europeia insta todas as facções em conflito a garantirem um
acesso seguro e sem obstáculos à população civil.
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A União Europeia está convicta de que o actual conflito não pode ser resolvido pelo recurso a meios
militares. Apela às várias facções para que cessem os combates e actuem, com o apoio das Nações
Unidas, no sentido de um processo político que seja de molde a restabelecer a paz. Está a
acompanhar com atenção os esforços envidados para lançar um processo de "Loya Jirgah"
(Suprema Assembleia Tribal Nacional), com uma participação tão vasta quanto possível da
sociedade civil afegã.

A União Europeia reitera os seus apelos aos países vizinhos do Afeganistão para que cessem toda e
qualquer intervenção no conflito. A própria União mantém, desde 1996, um embargo às armas com
destino ao Afeganistão.

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

_______________

105/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o estabelecimento de conversações de paz entre

o Governo colombiano e o E.L.N.
Bruxelas, 20 de Julho de 2000

A União Europeia tomou nota da abertura de um processo de diálogo entre o Governo colombiano e
o E.L.N., anunciado por um comunicado conjunto de 22 de Junho de 2000.

A União Europeia congratula-se com o início destas discussões e com as diligências empreendidas
na busca de uma solução pacífica, e incentiva ambas as partes na sua vontade de implicar a
comunidade internacional no processo de paz, regozijando-se com a presença de alguns Estados-
-Membros da União no grupo dos países "facilitadores" do processo de paz entre o Governo
colombiano e o E.L.N..

A União Europeia deseja relembrar o seu apego ao respeito, por parte de todos os componentes da
sociedade colombiana, pelos princípios fundamentais recordados na sua "Declaração sobre os
direitos humanos e a situação humanitária na Colômbia", de 23 de Maio último.
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A União Europeia condena firmemente as graves violações dos direitos humanos e o crescente
número de violências e atrocidades cometidas na Colômbia e, em particular, reitera com
determinação a sua firme oposição às práticas de sequestro e de rapto, quaisquer que sejam os seus
autores ou motivações.

A União Europeia apela a todos os grupos armados que detêm reféns para que os libertem e exorta
em especial o E.L.N. a pôr fim ao cativeiro de todos os reféns em seu poder, e nomeadamente dos
detidos na sequência do desvio, em 12 de Abril de 1999, de um voo comercial da companhia
Avianca.

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

_______________

106/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a acção da OEA e a designação de Eduardo Latorre

para Secretário Permanente da OEA no Peru
Bruxelas, 24 de Julho de 2000

A União Europeia está a acompanhar com a maior atenção a evolução da situação no Peru na
sequência das eleições presidenciais.

A União apoia integralmente a acção empreendida pela OEA no seguimento da missão conjunta do
Presidente da Assembleia Geral, Axworthy e do Secretário-Geral Gaviria em prol do reforço da
democracia no Peru e apela para que todas as reformas recomendadas sejam postas em prática nos
prazos previstos  pela referida missão de alto nível.

A União Europeia saúda, em particular, a nomeação de Eduardo Latorre, Ministro das Relações
Externas da República Dominicana, para Secretário Permanente da OEA no Peru e considera que a
constituição in loco de uma estrutura ad hoc, dirigida por uma reconhecida personalidade latino-
-americana é um elemento essencial na implementação das medidas recomendadas pela OEA.

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

_______________

107/00-108/00 : Á data do fecho desta edição, esto documento não nos tinham ainda sido enviado
pelo Conselho.
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109/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o processo de Miroslav Filipovic
Bruxelas,  26 de Julho de 2000

A União Europeia expressa o seu apoio a Miroslav FILIPOVIC, jornalista sérvio independente,
correspondente do jornal Danas e de diversos outros órgãos ou agências de imprensa europeias,
encarcerado desde meados de Maio na prisão militar de Nis, julgado e condenado, em 26 de Julho, a
sete anos de prisão pelo Tribunal Militar de Nis por ter exercido a sua profissão de jornalista.

A União Europeia lamenta que as autoridades jugoslavas não tenham acedido ao pedido de receber,
antes do fim da audiência, a Presidência local da UE, que estava mandatada para efectuar uma
diligência com o objectivo de obter a libertação de Miroslav FILIPOVIC e o acesso dos
Representantes da UE ao seu processo.

A União Europeia condena com a maior firmeza o encarceramento de Miroslav FILIPOVIC, a
realização deste processo, as condições em que decorreu, à porta fechada e de modo expeditivo, e
bem assim o veredicto final, que representam mais um passo na escalada da repressão da imprensa
independente na Sérvia e das flagrantes violações da liberdade de imprensa cometidas pelo regime
de Belgrado.

A União recorda que a liberdade de expressão, o direito e o dever de informar livremente e o direito
a um processo justo e público perante um tribunal imparcial e independente fazem parte dos direitos
fundamentais do Homem, referidos em numerosos instrumentos internacionais, de entre os quais se
destaca em primeiro lugar a Declaração Universal dos Direitos do Homem.

_______________

110/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o referendo constitucional na Costa do Marfim

Bruxelas, 28 de Julho de 2000

A União Europeia congratula-se com o facto de o povo da Costa do Marfim ter podido expressar-se
sobre a sua futura Constituição em 23 e 24 de Julho de 2000, seguindo o calendário anunciado pelas
autoridades de transição. Com efeito, a União atribui enorme importância ao carácter livre e
transparente dos escrutínios, em especial ao tratamento equitativo de todos os partidos políticos.

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

_______________
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111/00

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições na RFJ e na Sérvia

Bruxelas, 28 de Julho de 2000

A organização simultânea de eleições presidenciais e legislativas na RFJ e de eleições autárquicas
na Sérvia a 24 de Setembro próximo vem confirmar a manobra de MILOSEVIC para se manter no
poder;

A União Europeia continua a fazer votos para que ocorra uma transformação democrática e pacífica
em Belgrado: nada será possível enquanto se encontrar no poder um regime da natureza do de
MILOSEVIC;

A União Europeia reafirma o seu apoio e confiança na oposição e na sociedade civil sérvia e apela à
oposição para que se una no sentido de contribuir para essa transformação indispensável.

_______________
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CONFERÊNCIA DOS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS
ESTADOS-MEMBROS

NOMEAÇÃO DE UM JUIZ DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES
EUROPEIAS

O Presidente da Conferência dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros transmitiu ao
Parlamento Europeu, a título informativo, em 22 de Junho de 2000, cópia autenticada da decisão de
nomeação da

Srª Ninon COLNERIC

em substituição do Sr. Günter HIRSCH, a contar da data da sua prestação de juramento até 6 de
Outubro de 2000 inclusive.

______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

TRABALHOS DO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA DE 12 E 13 DE JULHO DE 2000

PARECERES ADOPTADOS

A presente nota destina-se a apresentar uma síntese dos pareceres adoptados na
reunião plenária de Julho (12 e 13 de Julho 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

• Transportes Aéreos/Ambiente – TEN/029
Relator : G. GARCÍA ALONSO  (Gr. I – E)

− Referência: Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité
Económico e Social e ao Comité das Regiões: Transportes aéreos e ambiente
COM(1999) 640 final
CES 810/2000

− Resultado da votação: 83 votos a favor, 3 votos contra e 17 abstenções.

− Pontos-chave: O Comité acolhe favoravelmente a comunicação da Comissão, mas considera que
dela deveria constar o possível efeito de outros meios de transporte sobre as previsões de
crescimento do tráfego aéreo, bem como o impacto das novas tecnologias da sociedade da
informação. Paralelamente, considera que seria conveniente estudar o impacto do alargamento
da Comunidade. O Comité considera fundamental que a Comissão, na sua Comunicação, trate
com rigor a questão da segurança da aviação e estima ainda que deveriam ser examinados
alguns dos aspectos ligados ao ambiente, como por exemplo uma melhor gestão do espaço aéreo
ou o ordenamento do território. Por último, uma lacuna quanto a uma avaliação do impacto –
positivo ou negativo – no emprego de muitas das medidas propostas, não apenas na indústria
aeronáutica, como também na dos serviços aeroportuários directos e indirectos.

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

mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
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Controlo de mercadorias perigosas – Alteração – TEN/039
Relator : H. GHIGONIS  (Gr. I – F)

− Referência : Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
95/50/CE do Conselho relativa a procedimentos uniformes de controlo do transporte rodoviário
de mercadorias perigosas
COM(2000) 106 final – 2000/0044 COD
CES 799/2000 – 2000/0044 COD

− Resultado da votação: 111 votos a favor e 2 abstenções.

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

*

* *

2. SECÇÃO DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E
AMBIENTE

• 2002 – A Política Comum da Pesca – NAT/049
Relator : E. CHAGAS (Gr. II – P)

− Referência: 2002 – A Política Comum da Pesca e a situação da pesca na União Europeia
Parecer de iniciativa
CES 806/2000

− Resultado da votação: 34 votos a favor, 3 votos contra e 9 abstenções.

− Pontos-chave : Este parecer, convida a re-equacionar toda a estrutura da PCP, com o objectivo
de possibilitar a efectiva sustentabilidade do conjunto da actividade no sector, de garantir os
aprovisionamentos, a manutenção do emprego e a sobrevivência das comunidades que dependem
da pesca, afinal um dos objectivos da Política Comum de Pescas, sem esquecer os objectivos da
melhoria do rendimentos e igualização das condições sociais no progresso, fixados no Tratado de
Roma.

− 
− Contacto: Silvia CALAMANDREI, chefe de unidade

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

mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu
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• O recurso ao princípio de precaução – NAT/065
Relator : A. BEDOSSA (Gr. III – F)

− Referência : O recurso ao princípio de precaução
Parecer de iniciativa
CES 800/2000

− Resultado da votação:101 votos a favor, 2 votos contra e  1 abstenção.

− Pontos-chave: O CES adianta várias recomendações sobre a aplicação do princípio de
precaução. Faz notar que a sua aplicação requer, nomeadamente, que o procedimento de tomada
de decisão se torne o mais transparente possível e sublinha a importância de organizar um amplo
debate social sobre o que é desejável e o que viável, sugerindo, para tanto, a realização de
conferências de consenso. O Comité solicita ainda o reforço das bases jurídicas do princípio a
nível europeu. Por último, considera que é muito importante para a União Europeia encontrar, se
possível, um consenso internacional para a aplicação das modalidades do princípio de precaução.

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

• Materiais de propagação vegetativa da vinha – NAT/067
Relator : J. SABIN (Gr. III – F)

− Referência: Proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 68/193/CEE relativa à
comercialização dos materiais de propagação vegetativa da vinha
COM(2000) 59 final – 2000/0036 CNS
CES 807/2000

− Resultado da votação: 65 votos e 1 abstenção.

− Pontos-chave:  O CES congratula-se com a esta proposta de alteração da Directiva 68/193/CEE,
que apresenta várias sugestões e que, em especial, estabelece as condições para a criação de uma
base jurídica para ter em conta a evolução nos domínios das variedades geneticamente
modificadas (Directiva 90/220/CEE):

a) apresentar uma avaliação dos eixos de investigação do sector em questão; b) estabelecer um
protocolo de avaliação dos OGM; c) clarificar a coordenação entre os diferentes comités, para
estabelecer regras estritas de inscrição no catálogo de OGM da vinha; d) definir as condições de
etiquetagem dos OGM.

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

mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
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• Substâncias prioritárias no domínio da água – NAT/069
Relatora : M.-C. SÁNCHEZ MIGUEL  (Gr. II – E)

− Referência: Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece a lista
das substâncias prioritárias no domínio da água
COM(2000) 47 final – 2000/0035 COD
CES 801/2000 – 2000/0035 COD

− Resultado da votação: 114 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção.

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

• Livro Branco sobre responsabilidade ambiental – NAT/070
Relatora : M.-C. SÁNCHEZ MIGUEL  (Gr. II – E)

− Referência: Livro branco sobre responsabilidade ambiental
COM(2000) 66 final
CES 803/2000

− Resultado da votação: 87 votos a favor, 7 votos contra e  19 abstenções.
 
− Pontos-chave:  Na linha do seu parecer de 1993 sobre esta matéria, o Comité acolhe com

satisfação o Livro Branco, relembrando à Comissão que o próximo passo deveria ser a proposta de
uma directiva-quadro. O CES sublinha a grande importância de um sistema de responsabilidade
amplo, que abranja não só os danos tradicionais, mas também os danos causados à
biodiversidade. Nas suas observações na especialidade, o Comité aborda questões como a
situação específica das PME, a responsabilidade pelos danos causados pelos OGM e o papel das
organizações socioeconómicas e das ONG para tornar eficaz a legislação sobre responsabilidade.

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

*

* *

mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
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INFORMAÇÕES GERAIS 31

Boletim 04.09.2000
Fecho da redacção: 25.08.2000

- PT - PE 291.821

3. SECÇÃO DO MERCADO ÚNICO, PRODUÇÃO E CONSUMO

• Luta contra a fraude fiscal – INT/030
Relator : U. BURANI (Gr. I – I)

− Referência: A luta contra a fraude fiscal no mercado único (Observatório do Mercado Único)
Parecer de iniciativa
CES 808/2000

− Resultado da votação: unanimidade.
 

− Pontos-chave:  A adopção de medidas para lutar contra a evasão fiscal é um dos objectivos mais
importantes da Comunidade, em termos de urgência e em termos de perda de receitas. A fraude
existiu sempre, mas, ultimamente, o seu crescimento atingiu níveis em que afecta e distorce o
funcionamento do mercado interno.

Para além disto, a fraude desenvolveu-se tornando-se num fenómeno sistemático, estreitamente
ligado à criminalidade organizada. Para combater a fraude, os governos utilizam instrumentos
legislativos, regulamentares, de investigação e judiciários. A fraude é mais elevada nos produtos
fortemente tributados (álcool e tabaco), naqueles em que existem grandes diferenças de preço nas
cotações mundiais (carne de bovino, manteiga ,azeite) e onde existam regimes pautais preferenciais
(produtos da pesca, têxteis, aparelhagem electrónica).

O CES considera que a responsabilidade principal incumbe aos Estados-Membros, aos quais
cabe coordenar as políticas de luta contra a criminalidade no seu território como premissa para uma
cooperação eficaz e convicta no plano europeu. As principais dificuldades na aplicação de uma
política global parecem, porém, situar-se ao nível do Conselho. O Conselho Ecofin trata da luta
contra a fraude  (perpetrada ou não pelo crime organizado), enquanto o Conselho de Justiça e
Assuntos Internos se ocupa da prevenção e controlo do crime organizado. O Conselho Europeu
tem descurado a instituição de um mecanismo de colaboração entre os organismos que ele mesmo
criou.
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O Comité recomenda acção política nos domínios seguintes:

− debitar aos Estados-Membros negligentes os montantes em dívida;
− tornar público quais são Estados-Membros que não cumprem as suas obrigações e os

montantes devidos;
− conferir à Europol poderes de actuação e proporcionar-lhe os recursos e a ajuda necessários;
− dar passos concretos no sentido de pôr termo imediatamente aos atrasos, aos obstáculos e aos

actos de puro interesse nacional;
− negociar uma ligação estruturada entre o OLAF e a Interpol e outros organismos de

investigação no plano mundial;
− criar um espaço penal europeu;
− reforçar o papel de "guardiã das regras" da Comissão;
− examinar a situação de cada um dos países candidatos à adesão no atinente à criminalidade

organizada e à eficácia da respectiva estrutura de repressão do crime;
− estabelecer cooperação judiciária e na investigação, tomando como modelo o conceito de

"delito federal" aplicado nos Estados Unidos da América.

O Comité recomenda também acção concreta no que diz respeito à fraude em domínios como os
impostos sobre o consumo específico de tabaco e de álcool, os produtos agrícolas, os acordos
pautais preferenciais, a PAC, o IVA, assim como no que diz respeito aos sistemas informatizados de
fiscalização e de imposição da observância da legislação.

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

• Cooperação aduaneira no Mercado Único- INT/042
Relator : H. GIESECKE (Gr. I – D)

− Referência: Cooperação aduaneira no Mercado Único (Observatório do Mercado Único)
Parecer de iniciativa
CES 809/2000

− Resultado da votação: unanimidade

− Pontos-chave: O parecer refere-se às diferentes propostas apresentadas pelo Comité sobre o
Programa de Acção no domínio Aduaneiro na Comunidade (Alfândega 2000), Código
Aduaneiro Comunitário (Trânsito) e medidas destinadas a proibir a introdução em livre prática
de mercadorias de contrafacção e pirata.

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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Nesses pareceres anteriores foi sublinhada a importância de uma cooperação baseada na
colaboração e na melhor coordenação possível entre as administrações aduaneiras dos
Estados-Membros, com a participação da Comissão. Em muitos casos, a adaptação e a reformulação
da legislação existente tornaram-se indispensáveis em virtude dos prejuízos e dos riscos que o
crime organizado implica para o comércio transfronteiriço.

Este parecer sublinha novamente que o fluxo de informação entre a Comissão e os
Estados-Membros, entre, as administrações dos Estados-Membros, bem entre as administrações
nacionais, é um elemento essencial na aplicação do regime do Código Aduaneiro pelas várias
alfândegas nacionais.

O parecer sublinha os seguintes pontos:

− As medidas propostas a nível da Comunidade Europeia constituem um passo no bom sentido,
mas a Comissão deveria pressionar de forma a aplicá-las sem mais demora. Os
Estados-Membros atrasam–se no processo de transformação.

− As novas estratégias de combate à fraude teriam mais êxito se se desenvolvesse direito penal
europeu.

– As medidas tomadas no domínio dos recursos humanos são adequadas e poder-se-ia ponderar
a elaboração de uma academia aduaneira europeia de forma a criar um "espírito de corpo"
entre os funcionários.

− As diferentes regulamentações em matéria de imposto, as proibições e restrições tanto
nacionais como supranacionais dos governos são o maior obstáculo da cooperação aduaneira.
Em relação a esses domínios o Comité reclama uma ampla coordenação.

− As disposições restritivas em matéria de protecção de dados e de sigilo fiscal vigentes nos
Estados-Membros são um obstáculo à cooperação moderna e informatizada entre as
administrações aduaneiras.

− Os acordos firmados entre a União e os países terceiros e as estratégias de pré-adesão devem
dedicar especial atenção à questão aduaneira.

− É necessário encontrar um equilíbrio entre a livre circulação das mercadorias e o combate à
fraude.

− É condição prévia para a prevenção eficaz da introdução em livre prática e da colocação sob
um regime suspensivo das mercadorias de contrafacção e das mercadorias-pirata a cooperação
estreita  entre as empresas envolvidas e as administrações aduaneiras.

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

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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• O Sobreendividamento das Famílias – INT/043
Relator : M. ATAÍDE FERREIRA  (Gr. III – P)

− Referência: O Sobreendividamento das Famílias
Parecer de iniciativa
CES 212/2000 fin

− Resultado da votação: 71 votos a favor,  1 voto contra e  4 abstenções.

− Pontos-chave:A diversidade actual de regimes para prevenir o sobreendividamento das famílias
na União Europeia comporta o risco de contribuir para os entraves técnicos à livre circulação de
bens e de prestação de serviços no mercado único.

O novo artigo 153º do Tratado fornece a base jurídica necessária para, sempre no pressuposto da
aplicação correcta do princípio da subsidiariedade, serem tomadas medidas de harmonização
mínima, em particular pela alteração e aperfeiçoamento de normativos comunitários existentes,
com especial incidência no crédito ao consumo, no regime das cláusulas abusivas, nas directivas
sobre actividade bancária e seguradora, nas vendas à distância em geral e de serviços financeiros
em particular, na publicidade, no “time-share”, etc..

Independentemente destas medidas pontuais, o tema merece uma consideração mais aprofundada
e global, com vista à definição de um enquadramento geral, a nível comunitário, das diversas
medidas que os Estados-Membros poderão adoptar, e daquilo que deverá ser prosseguido a nível
da União, para dar seguimento à Resolução do Conselho de 13 de Julho de 1992, e desde já criar
uma rede inter-Estados e com a Comissão, para troca de informações aproveitando as sinergias
dos Observatórios nacionais existentes e do Observatório Europeu sobre Políticas Familiares,
visando a criação futura eventual de um Observatório Comunitário do Sobreendividamento.

O CES recomenda à Comissão que, como primeiro passo neste sentido, dê imediato início à
preparação de um Livro Verde relativo ao Sobreendividamento das Famílias na Europa, onde
divulgue os estudos já disponíveis sobre o assunto, faça o ponto da situação dos regimes jurídicos e
dos dados estatísticos dos diversos Estados-Membros e em processo de adesão, procure definir um
conceito unívoco de sobreendividamento e defina a orientação que, em seu entender, deve ser dada
nos passos subsequentes, por forma a serem atingidos os objectivos para que aponta o presente
Relatório.

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

mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu
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• CONTAS ANUAIS E CONSOLIDADAS – INT/065
Relator : H. BYRNE (Gr. I – IRL)

− Referência: Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as Directivas
78/660/CEE e 83/349/CEE relativamente às regras de valorimetria aplicáveis às contas anuais e
consolidadas de certas formas de sociedades
COM(2000) 80 final – 2000/0043 COD
CES 797/2000 – 2000/0043 COD

− Resultado da votação: 84 votos a favor, 1 voto contra e 2 abstenções.

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

• Restrições aos produtos introduzidos na Suécia – INT/076
Relator : C.  WILKINSON (Gr. I – UK)

− Referência: Proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 92/12/CEE do Conselho,
de 25 de Fevereiro de 1992, no que respeita às restrições quantitativas temporárias aplicáveis aos
produtos sujeitos a impostos especiais de consumo introduzidos na Suécia, em proveniência de
outros Estados-Membros
COM(2000) 295 final – 2000/0118 CNS
CES 798/2000 – 2000/0118 CNS

− Resultado da votação: 97 votos a favor, 1 voto contra e 4 abstenções.
 
− Contacto : Birgit FULAR

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

*

* *

mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu
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4. SECÇÃO DA UNIÃO ECONÓMICA E MONETÁRIA E COESÃO
ECONÓMICA E SOCIAL

• Regiões insulares menos favorecidas – ECO/029
 Relator : N. VASSILARAS (Gr. III – GR)

 
− Referência: Parecer de iniciativa sobre as "Orientações para acções integradas a favor das

regiões insulares da União Europeia após o Tratado de Amsterdão (artigo 158º)"
CES 805/2000

− Resultado da votação: 53 votos a favor e 5 abstenções.

− Pontos-chave: O Comité Económico e Social considera ser indispensável proceder a um
"benchmarking" da insularidade na União Europeia através de uma análise comparativa das
condições de competitividade das diversas realidades insulares para poder determinar os níveis
onde a intervenção é mais oportuna e a necessidade de coordenação dos mesmos para garantir às
regiões insulares iguais oportunidades no mercado único, superando as desvantagens que lhe são
próprias. Sublinha que o princípio da insularidade, tal como consagrado no Tratado, deve ter
plena correspondência em todas as políticas e em todos os instrumentos de intervenção
comunitária como elemento de definição de prioridades da própria intervenção e considera que
tal indicação deve ser incluída nos critérios de selecção dos projectos.

O Comité convida assim a Comissão a:

• apresentar um Livro Verde que trace o quadro estratégico para um Plano de Desenvolvimento
do Espaço Insular Comunitário – PDEIC (integrado no Plano de Desenvolvimento do Espaço
Comunitário (PDEC) de Postdam;

• publicar seguidamente um Livro Branco com um plano de acção articulado sobre um
calendário de medidas integradas para as regiões insulares.

− Contacto: Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32.2.546 9313 -E-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu
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• 10º  Relatório Anual dos Fundos Estruturais 1998 – ECO/039
 Relator : D. MENGOZZI (Gr. III – IT)

− Referência: Parecer de iniciativa sobre o "10º Relatório Anual dos Fundos Estruturais – 1998"
(COM(1999) 467 final)
 CES 802/2000

 
− Resultado da votação: 111 votos a favor e  2 abstenções.

Pontos-chave: O Comité manifesta o seu agrado pelos progressos realizados para tornar mais
sintético e legível o Relatório Anual sobre os Fundos Estruturais e sintetiza as principais
observações formuladas, tendo em vista melhorar o seu conteúdo e torná-lo mais útil no futuro:

− publicação mais atempada do relatório;
− tratamento global e mais aprofundado da problemática do emprego;
− mais informação sobre a parceria;
− referência, ainda que selectiva, sobre compatibilidade das demais políticas comunitárias com

o objectivo da coesão económica e social;
− aprofundamento maior das acções de educação e formação, dada a importância que está a

adquirir a economia do conhecimento.

Entende também o Comité que se deve dar mais peso às acções de desenvolvimento local.

Por último, o Comité concorda com as conclusões do Conselho Europeu de Lisboa de 23 e 24 de
Março de 2000, e declara-se convicto de que estas novas orientações estratégicas contribuirão para
se tomar consciência da importâncias das novas tecnologias da informação e, em geral, do sistema
de PME chamado "nova economia" para o desenvolvimento das regiões europeias mais
desfavorecidas.

O relatório não indica claramente a importância conferida a esta estratégia – que, mesmo se hoje é
relançada politicamente pelo Conselho, não constitui exactamente uma verdadeira novidade – nem
os progressos realizados graças aos Fundos Estruturais. As referências à "sociedade da informação"
são frequentes, mas genéricas.  Seria conveniente que esta questão fosse aprofundada e mais
completamente tratada no próximo relatório, dado o papel central que vai assumindo, podendo,
eventualmente ser o tema horizontal desse mesmo relatório.

− Contacto: Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32.2.546 9313 – E-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

*

* *

mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu
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5. SECÇÃO DE EMPREGO, ASSUNTOS SOCIAIS E CIDADANIA

• A dimensão europeia da educação: natureza, conteúdo e perspectivas – SOC/019
Relator : C. KORYFIDIS (Gr. II – GR)

− Referência: "A dimensão europeia da educação: natureza, conteúdo e perspectivas" (Relatório
de Informação)
CES 1113/1999

− Resultado da votação : 82 votos a favor e 1 abstenção.

− Pontos-chave: Independentemente das peculiaridades nacionais, o sistema educativo da Europa
no século XXI, só poderá ser europeu, isto é, reflectir o equilíbrio e a diversidade linguística,
cultural, política, social e económica da Europa, fruto da sociedade cognitiva europeia, ser capaz
de garantir a continuidade das ideias europeias, caracterizar-se por dar forma à avaliação crítica
de fenómenos e situações e promover o ulterior desenvolvimento das condições económicas,
sociais, científicas e tecnológicas, proporcionar igualdade de oportunidades a todos os europeus,
um sistema, por fim, que cultive e alimente todas as formas de expressão na Europa e em todo o
mundo.

− Contacto : Stefania BARBESTA
(Tel. 32.2.546 9510 – E-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

6. SECÇÃO DE RELAÇÕES EXTERNAS

• A Estónia na via da adesão – REX/028
Relator : F. HAMRO-DROTZ (Gr. I – FI)

− Referência: Parecer de iniciativa "A Estónia na via da adesão"
CES 804/2000

− Resultado da votação: 83 votos a favor e 2 abstenções.

− Pontos-chave: Embora reconhecendo que o diálogo social na Estónia necessita de melhorar, as
condições institucionais e as práticas dos actores económicos e sociais são tais que a UE não
deverá pôr em questão a adesão da Estónia. O CES recomenda que sejam revistos os métodos de
negociação de modo que todas as partes interessadas sejam mais intimamente associados à
preparação dos assuntos a negociar.

mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu
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O CES recomenda que o governo da Estónia aumente os esforços no sentido de reforçar a capacidade
da função pública da Estónia.

O CES apoia sem reservas a decisão da Comissão de Maio de 2000 de executar uma estratégia de
comunicação separada sobre o alargamento, para financiar a informação ao público.

O CES recomenda que se inicie a cooperação com a Estónia para a elaboração de uma estratégia de
cooperação industrial regional entre a Estónia e os países vizinhos, com o objectivo de promover o
investimento, o financiamento e as outras condições essenciais à actividade económica.

O CES considera que a Estónia deveria prosseguir a revisão da legislação relativa ao trabalho e oferta
de emprego em conformidade com  as normas comunitárias, bem como elaborar a legislação relativa
à saúde e segurança no trabalho antes de outras leis, designadamente no respeitante à execução e
cumprimento.

As reestruturações da agricultura e da indústria agro-alimentar deverão concentrar-se, entre outros, em
levar o processo de privatização até ao seu termo e em criar, sem demora, um registo de propriedade
fundiária

As verdadeiras dificuldades que a Estónia encontra na via da adesão relacionam-se com a escassez
dos recursos. A escassez de recursos constitui um pesado fardo para uma economia de pequenas
dimensões. Revestem-se de importância crucial uma eficaz atribuição de recursos acompanhada de
uma eficaz definição das prioridades. A UE deverá igualmente assumir a sua responsabilidade no
respeitante à ultrapassagem dos obstáculos, uma vez que se comprometeu a agir a favor da adesão da
Estónia. A UE deverá acelerar o lançamento dos programas ISPA e SAPARD.

O CES pretende prosseguir os seus contactos e o seu apoio aos actores económicos e sociais. O CES
recomenda a criação imediata de um comité consultivo misto com base no disposto no acordo
europeu.

− Contacto : Maarit LAURILA
(Tel. 32.2.546 9810 – E-mail : maarit.laurila@esc.eu.int)

*

*          *

mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu
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7. SUBCOMITÉ

• A Comissão e as organizações não governamentais (Comunicação)
Relatora: A. SIGMUND (Gr. III – AT)

− Referência: Documento de reflexão da Comissão "A Comissão e as organizações não
governamentais: reforço da parceria"
COM(2000) 11 final
CES 811/2000

− Resultado da votação : 92 votos a favor, 16 votos contra e 21 abstenções.

− Pontos-chave: O Comité apoia a abordagem pragmática da Comissão. As observações e
propostas que o Comité formula assentam principalmente sobre:

− o processo de estruturação das ONG a nível europeu e as condições do financiamento pela
Comissão (critérios e regras processuais);

− avaliação da representatividade das ONG;
− a definição das ONG;
− o campo da legitimidade na Comunidade: democracia representativa e democracia

participativa;
− o âmbito e os processos de coordenação das relações entre a Comissão e as ONG;
− os critérios de admissão das ONG susceptíveis de participar nos processos de diálogo/consulta

com a Comissão;
− avaliação da evolução da cooperação entre a Comissão e as ONG;
− o diálogo civil: sua definição e características essenciais;
− o papel do Comité no quadro do diálogo civil;

Por último, reafirma a sua disponibilidade para assumir plenamente o seu papel no âmbito do
diálogo civil, não como porta-voz de todas as ONG, nem de intermediário obrigatório das relações
das ONG com as instituições comunitárias, mas como catalisador deste discurso público.

Para tal, uma das prioridades do Comité consiste em dotar-se de meios que lhe permitam associar
mais representantes da sociedade civil organizada ao nível comunitário às suas actividades e à
execução de iniciativas concretas o que deverá ser feito no respeito da estrutura tripartida do mesmo
Comité Económico e Social.
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O Comité persegue dois objectivos também prioritários: (i) estabelecer bases de cooperação com as
organizações representativas da sociedade civil a nível europeu abertas a essa cooperação e (ii)
servir de ponte entre a sociedade civil organizada não só na União Europeia como nos países
candidatos à adesão e as instituições comunitárias.

No plano organizativo, o Comité manifesta a sua disponibilidade para estudar a possibilidade de
criar uma estrutura organizativa de trabalho apropriada, designadamente um Observatório da
Sociedade Civil, no seu interior, que sirva de fórum de reflexão e interacção, a cujas actividades
seriam associadas, nomeadamente, as ONG europeias.

− Contacto: Patrick FEVE
(Tel.: 32 2 546 9616 – e-mail : Patrick.Feve@esc.eu.int)

_______________

mailto:Patrick.Feve@cese.europa.eu
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

STOCKTON
(PPE)

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

AFCO (P) 12.07.00

CARRILHO
(PSE)

Política de desenvolvimento da
Comunidade Europeia.

AFET (P) 12.07.00 C5-0264/00

DYBKJÆR
(ELDR)

Acordo de Parceria entre os países
ACP e a CE.(Decisão)

AFET (P) 12.07.00 C5-0417/00

MALMSTRÖM
(ELDR)

Documentos do Parlamento Europeu,
do Conselho e da Comissão: direito
de acesso do público

AFET (P) 12.07.00 C5-0057/00

QUEIRÓ
(UEN)

Tribunal de Contas: relatório especial
nº 2/2000 relativo às ajudas
concedidas pela União Europeia à
Bósnia-Herzegovina

AFET (P) 12.07.00 C5-0229/00

VAN ORDEN
(PPE)

Relações CE/Bangladesh: acordo de
cooperação

AFET (P) 12.07.00 C5-0356/00

Grupo
PPE

Plano de acção da UE de luta contra a
droga (2000-2004)

AFET (P) 12.07.00 C5-0355/00

PESÄLÄ
(ELDR)

Indústrias de valorização dos produtos
florestais e conexas: estado da
competitividade

AGRI (P) 11.07.00 C5-0306/00

Grupo
VERTS/ALE

Decisão relativa à revisão das
perspectivas financeiras

AGRI (P) 11.07.00 C5-0233/00

Grupo
PPE

Proibição de utilização na produção
animal de certas substâncias com
efeitos hormonais ou tireostáticos

AGRI (P) 11.07.00 C5-0357/00

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Organização comum de mercado no
sector das frutas e produtos hortícolas
- regime de ajuda aos produtores
(certos citrino

AGRI (F) 11.07.00 C5-0391/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

FÄRM
(PSE)

Sudeste da Europa: ajuda comunitária
(alt. Reg. 3906/89/CEE), Agência
Europeia para a Reconstrução

BUDG (P) 19.07.00

HAUG
(PSE)

Política de desenvolvimento da
Comunidade Europeia.

BUDG (P) 19.07.00 C5-0264/00

SBARBATI
(ELDR)

Quinto programa de acção para a
igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres

BUDG (P) 19.07.00 C5-0386/00

WYNN
(PSE)

Relações UE/países industrializados
da América do Norte, do Extremo
Oriente e da Australásia: cooperação

BUDG (P) 19.07.00

Grupo
UEN

Saúde pública: programa de acção
comunitária (2001-2006)

BUDG (P) 19.07.00 C5-0299/00

Grupo
PPE

Exclusão social: programa
comunitário de acção

BUDG (P) 19.07.00 C5-0317/00

STAES
(VERTS/ALE)

Sudeste da Europa: ajuda comunitária
(alt. Reg. 3906/89/CEE), Agência
Europeia para a Reconstrução

CONT (P) 11.07.00

MIRANDA
(GUE/NGL)

Relações UE/Indonésia: estratégia.
Comunicação

DEVE (P) 13.07.00 C5-0288/00

Grupo
PPE

Relatório sobre o exame do
mecanismo único de apoio financeiro
a médio prazo às balanças de
pagamentos

ECON (F) 06.07.00 C5-0307/00

KRONBERGER
(NI)

Electricidade, mercado interno: fontes
de energia renováveis, promoção

ENVI (P) 12.07.00 C5-0281/00

SJÖSTEDT
(GUE/NGL)

O futuro da indústria biotecnológica ENVI (P) 12.07.00

KORHOLA
(PPE)

Acesso do público às informações
sobre ambiente (subst. Directiva
90/313/CEE)

ENVI (F) 12.07.00 C5-0352/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

LANGE
(PSE)

Qualidade do ar: emissões dos
veículos a motor de duas ou três rodas
(Alter. Directiva 97/24/CE)

ENVI (F) 12.07.00 C5-0334/00

OLSSON
(ELDR)

Proibição de utilização na produção
animal de certas substâncias com
efeitos hormonais ou tireostáticos

ENVI (F) 12.07.00 C5-0357/00

TRAKATELLIS
(PPE)

Dispositivos medicinais que
incorporam derivados estáveis de
sangue ou plasma humano

ENVI (F) 12.07.00 C4-0152/95

Grupo
PPE

Substâncias e preparações perigosas:
parafinas cloradas de cadeia curta (20ª
alteração da Directiva)

ENVI (F) 12.07.00 C5-0321/00

KLAß
(PPE)

Exclusão social: programa
comunitário de acção

FEMM (P) 11.07.00 C5-0317/00

Grupo
PSE

Saúde pública: programa de acção
comunitária (2001-2006)

FEMM (P) 11.07.00 C5-0299/00

Grupo
PSE

Educação e formação: inovação e
novas tecnologias

FEMM (P) 11.07.00 C5-0147/00

Grupo
V

Política de desenvolvimento da
Comunidade Europeia.

FEMM (P) 11.07.00 C5-0264/00

EVANS
(PPE)

Orçamento operacional CECA 2001 ITRE (P) 12.07.00 C5-0340/00

FORD
(PSE)

IVA: serviços prestados por via
electrónica (alt. Dir. 77/388/CEE)

ITRE (P) 12.07.00

Grupo
VERTS/ALE

Saúde pública: programa de acção
comunitária (2001-2006)

ITRE (P) 12.07.00 C5-0299/00

Grupo
ELDR

Hong Kong, Região administrativa
especial RAS. Primeiro relatório
anual

ITRE (P) 12.07.00 C4-0100/99

Grupo
PPE

Empréstimos BEI a favor da Croácia:
garantia comunitária (alt. Decisão
2000/24/CE)

ITRE (P) 12.07.00 C5-0336/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

GLANTE
(PSE)

As implicações do alargamento para a
indústria, o comércio externo, a
investigação e a energia

ITRE (F) 12.07.00

McNALLY
(PSE)

Acordo CE/EUA: programas de
rotulagem em matéria de eficiência
energética

ITRE (F) 12.07.00

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Indústrias de valorização dos produtos
florestais e conexas: estado da
competitividade

ITRE (F) 12.07.00 C5-0306/00

BRADBOURN
(PPE)

Regulamento que altera o Regul.(CE)
nº 2027/97 relativo à responsabilidade
das transport. aéreas em caso de
acidente

JURI (P) 12.07.00 C5-0294/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE)

Asilo, Convenção de Dublim:
reexame, Estado-Membro responsável

JURI (P) 12.07.00 C5-0246/00

WALLIS
(ELDR)

IVA: serviços prestados por via
electrónica (alt. Dir. 77/388/CEE)

JURI (P) 12.07.00

Grupo
VERTS/ALE

Conservação das unidades
populacionais piscícolas: medidas
técnicas em benefício de grandes
migradores

PECH (F) 12.07.00 C5-0344/00

MARKOV
(GUE/NGL)

Quitação 1999: orçamento geral CE RETT (P) 11.07.00 C5-0310/00

FERBER
(PPE)

Concorrência dos serviços postais da
Comunidade

RETT (F) 11.07.00 C5-0375/00

Grupo
EDD

Segurança marítima: operações de
carga e descarga de navios
graneleiros, harmonização

RETT (F) 11.07.00 C5-0254/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
ELDR

Regulamento que altera o Regul.(CE)
nº 2027/97 relativo à responsabilidade
das transport. aéreas em caso de
acidente

RETT (F) 11.07.00 C5-0294/00

Grupo
PSE

Hora de Verão: calendário de 2002 a
2006

RETT (F) 11.07.00 C5-0322/00
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ACTOS OFICIAIS
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Comissão das Comunidades Europeias: Conferência dos
ministros da educação dos Estados-Membros da UE, dos países
candidatos, dos países do espaço económico europeu e dos
países do sudeste da Europa "Consolidar a cas europeia comum
da educação - Coesão social e Qualidade - um desafio para a
educação" - Documento de trabalho dos serviços da Comissão
sobre a cooperação com o Sudeste da Europa no domínio da
educação - Bucareste, 18-20 de Junho de 2000

EMPL
CULT

SEC (00) 878
final

Segundo relatório da Commissão ao Conselho sobre a situação
da construção naval mundial

ITRE COM (00) 263
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu e ao Comité Económico e Social: integrar o ambiente
e o desenvolvimento sustentável na política de cooperação
económica e para o desenvolvimento - Elementos de uma
estratégia global

ITRE
ENVI
DEVE

COM (00) 264
final

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

ENVI
ITRE

COM (00) 265
final

Relatório da Commisão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Iniciativa a favor do Crescimento e do Emprego relativa a
medidas de assistência financeira às Pequenas e Médias
Empresas (PME) inovadoras e criadoras de emprego Situação
em 31 de Dezembro de 1999

ITRE
EMPL

COM (00) 266
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao
Conselho, ao Comité Económico e social e ao Comité das
regiões sobre a avaliação de um conjunto de orientações para o
desenvolvimento da Euro-RDIS - (Rede Digital com Integração
de Serviços) como rede transeuropeia (RT-RDIS)

BUDG
RETT
ITRE

COM (00) 267
final

Relatório da Comissão ao Conselho: Preparação da revisão
intercalar dos Programas de Orientação Plurianuais (POP)

PECH COM (00) 272
final
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Assunto Competência Doc.

Comissão das Comunidades Europeias: Relatório de
Convergéncia de 2000

ECON COM (00) 277
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e social e ao Comité das
Regiões rumo a uma Europa sem barreiras para as pessoas com
deficiência

EMPL COM (00) 284
final

Relatório da Comissão sobre a viabilidade da negociação de
um Acordo de Estabilização e de Associação com a República
da Croácia

ITRE
AFET

COM (00) 311
final

Relatório da Comissão ao Conselho, Parlamento Europeu e
Comité Económico Social sobre a aplicação das restrições
aplicáveis, pela Dinamarca, pela Finlândia e pela Suécia, às
quantidades de produtos sujeitos a impostos especiais de
consumo que podem ser importados de outros Estados-
membros, pelos viajantes, para consumo próprio

JURI
ECON

COM (00) 316
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e
ao Comité Económico e Social sobre a aplicação do
Regulamento (CEE) nº 3911/92 do Conselho, relatiov à
exportação de bens culturais, e da Directiva nº 93/7/CEE do
Conselho, relativa à restituição de bens culturais que tenham
saído ilicitamente do território de um Estado-Membro

LIBE
JURI
CULT

COM (00) 325
final

Comissão das Comunidades Europeias: eEurope 2002 - Uma
Sociedade da Informação para Todos - Projecto de Plano de
Acção preparado pela Comissão Europeia para o Conselho
Europeu da Feira 19-20 de Junho

EMPL
ENVI
RETT
CULT
ITRE

COM (00) 330
final

Relatório da Comissão: Progressos registados no domínio dos
Serviços Financeiros - Segundo relatório

JURI
ITRE
ENVI
ECON

COM (00) 336
final

Quinto relatorio anual da Comissão ao Conselho, ao
Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao
Comité das Regiões: O mecanismo financeiro do Espaço
económico Europeu

BUDG
ITRE
CONT

COM (00) 343
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Estratégia para melhorar o funcionamento do sistema
do IVA no mercado interno

JURI
ECON

COM (00) 348
final

Comunicação da Comissão ao Tribunal de Contas, ao
Parlamento Europeu e ao Conselho: Balanços financeiros e
contas de gestão dos 6º, 7º e 8º Fundos Europeus de
Desenvolvimento - Exercício de 1999

DEVE
CONT

COM (00) 357
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: estratégia da UE para o futuro em matéria de
informações financeiras a prestar pelas empresas

ECON
JURI

COM (00) 359
final

Relatório a Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre a experiência adquirida com o inquérito de base de 1997,
relativo às superfícies de certas espécies de árvores de fruto

ECON
AGRI

COM (00) 362
final

Relatório da Comissão: CCI relatório annual 1999 ITRE COM (00) 366
final
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Propostas alteradas
(Artigo 250º, Nº 2 do Tratado CE)

Assunto Competência Doc.

Proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece um regime de identificação e registo
de bovinos e relativo à rotulagem da carne de bovino e dos
produtos à base de carne de bovino e revoga o Regulamento
(CE) nº 820/97 do Conselho

BUDG
AGRI
ENVI

COM (00) 301
final
COD 990204

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

AFET
BUDG
JURI
EMPL
FEMM
CULT
ITRE
LIBE

COM (00) 328
final
CNS 990253
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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 7 Julho 2000

Estrasburgo

 PANORÂMICA GLOBAL

Thèmes débattus

Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires

E
E

EE E

E
EE E

E

BRS 1 et 2/2000

Sphère de sécurité
A5-0177/2000

Actions innovatrices
A5-0182/2000 

Marchés de l'énergie
A5-0180/2000

Budget 2001

Stratégie de 
communication 
UEM A5-0170/2000

Pétitions 1999/2000
A5-0162/2000

Médiateur européen 
1999 A5-0181/2000

Sécurité et santé 
des travailleuses
A5-0155/2000

Décharge 1998

Fidji et Salomon
B5-0616/2000

Chine et Tibet
B5-0608/2000

Enfants et LRA 

(Ouganda)
B5-0611/2000

Peine de mort 
aux Etats-Unis
B5-0613/2000

Euro 2000
B5-0625/2000

Irak
B5-0618/2000

Elections au Zimbabwe
B5-0599/2000

Immigration 
clandestine
B5-0596/2000

Inondations  au Venezuela
B5-0615/2000

Observatoire européen: 
racisme et xénophobie
B5-0628/2000

Dialogue civil
B5-0533/2000

Moluques
B5-0609/2000

Accord-cadre PE-
COM C5-0349/2000

Echelon
B5-0594/2000
B5-0593/2000

Souvenir de l'Holocauste

Conseil européen de 
Feira
B5-0587/2000

Programme d'activité de 
la Présidence française

CSL et COM: 
Rélations UE/Inde

Ciel unique européen
A5-0141/2000

Transport maritime
A5-0139/2000

BCE
A5-0169/2000

Bilan d'activité de la 
Présidence portugaise

COM: Brevet 
communautaire

Temas debatidos

Fonte: DGII: Acompanhamento dos Actos ParlamentaresFonte DGII: Acompanhamento dos Actos Parlamentares
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CTRL: rapports 
d'autres institutions 

requérant l'avis du PE TL CNS

TL COD II

TL COD I
CTRL: comitologie

CTRL: déclarations 
d'autres institutions

TB: travaux 
budgétaires

DD: décisions 
diverses

TL COD III

TP: travaux 
préparatoires

CTRL: actualité et 
urgences

Desenrolar dos trabalhos: resoluções e decisões aprovadas
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Nombre d'amendements adoptés

0 10 20 30 40 50 60 70

RETT/ A5-0171/2000

RETT/ A5-0171/2000

DELE/ A5-0172/2000

RETT/ A5-0173/2000

JURI/ A5-0174/2000

LIBE/ A5-0175/2000

LIBE/ A5-0176/2000

LIBE/ A5-0179/2000

BUDG/ C5-0297/2000

ITRE/ C5-0324/2000

ITRE/ C5-0268/2000

AGRI/ 0124/2000

AGRI/ 0124/2000

ENVI/ A5-0149/2000

ENVI/ A5-0152/2000

ENVI/ A5-0152/2000

ENVI/ A5-0164/2000

ENVI/ A5-0165/2000

ENVI/ A5-0166/2000

CULT/ A5-0185/2000

CULT/ A5-0186/2000

CULT/ A5-0186/2000

ENVI/ A5-0193/2000

LIBE/ A5-0178/2000

commission au fond en séance

Número de alterações aprovadas
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Trabalhos Preparatórios

RETT/ Atkins (A5-0141/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu: “Criação do céu único europeu”
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/199
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-066
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim   ÿ  Não  n
COM(1999)0614 - C5-0085/2000 - 2000/2053
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Actividade Legislativa

I. Processos

1. Co-decisão

Primeira leitura

♦ Aprovação da proposta legislativa com alterações

LIBE/ Lehne (A5-0175/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 91/308/CEE do
Conselho, de 10 de Junho de 1991, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro
para efeitos de branqueamento de capitais
Textos aprovados, sessão de 05.07.2000/54
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-104
Número de alterações aprovadas: 34
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
COM(1999)0352 - C5-0065/1999 - 1999/0152

ENVI/ Arvidsson (A5-0149/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera pela vigésima-segunda vez a
Directiva 76/769/CEE relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e
administrativas dos Estados-Membros respeitantes à limitação da colocação no mercado e da
utilização de algumas substâncias e preparações perigosas (ftalatos), e que altera a Directiva
88/378/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
respeitantes à segurança dos brinquedos
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/111
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-212
Número de alterações aprovadas: 12
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
COM(1999)0577 - C5-0276/1999 - 1999/0238
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ENVI/ Redondo Jiménez (A5-0152/2000)
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CEE)
nº 3528/86 relativo à protecção das florestas na Comunidade contra a poluição atmosférica
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/117
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-389
Número de alterações aprovadas: 6
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  n   Não  ÿ
COM(1999)0379 - C5-0076/1999 -1999/0159
ENVI/ Redondo Jiménez (A5-0152/2000)
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CEE)
nº 2158/92 relativo à protecção das florestas da Comunidade contra os incêndios
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/121
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-389
Número de alterações aprovadas: 6
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  n   Não ÿ
COM(1999)0379 - C5-0077/1999 -1999/0160

CULT/ Hieronymi (A5-0186/2000)
Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um programa de formação para os
profissionais da indústria europeia de programas audiovisuais (MEDIA - Formação)
(2001-2005)
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/125
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
Número de alterações aprovadas: 38
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  n   Não  ÿ
COM(1999)0658 - C5-0059/2000 - 1999/0275
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CULT/ Sanders-ten Holte (A5-0185/2000)
Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a cooperação europeia com vista
à avaliação da qualidade do ensino básico e secundário
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/161
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-417
Número de alterações aprovadas: 42
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  n   Não  ÿ
COM(1999)0709 - C5-0053/2000 - 2000/0022

Segunda leitura

♦ Aprovação da posição comum do Conselho  sem alterações

ITRE/ sem relatório (C5-0268/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece normas de eficiência
energética para balastros de tubos de iluminação fluorescente
Textos aprovados, sessão de 05.07.2000/7
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
SN(7034/1/2000) - C5-0268/2000 - 1999/0127

♦ Aprovação da posição comum do Conselho com alterações

RETT/ Jarzembowski (A5-0173/2000)
Directiva 2000/   /CE do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
91/440/CEE do Conselho relativa ao desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitários
Textos aprovados, sessão de 05.07.2000/10
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-303, 3-075
Número de alterações aprovadas: 15
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
SN(5386/1/2000) - C5-0178/2000 - 1998/0265
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RETT/ Swoboda (A5-0171/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à repartição da capacidade da infra-
estrutura ferroviária, à aplicação de taxas de utilização da infra-estrutura ferroviária e à
certificação de segurança
Textos aprovados, sessão de 05.07.2000/22
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-303
Número de alterações aprovadas: 17
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
5388/1/2000 - C5-0177/2000 - 1998/0267

RETT/ Swoboda (A5-0171/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 95/18/CE relativa às
licenças das empresas de transporte ferroviário
Textos aprovados, sessão de 05.07.2000/20
Número de alterações aprovadas: 1
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-303
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
5387/1/2000 - C5-0176/2000 - 1998/0266

JURI/ Wieland (A5-0174/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as Directivas 89/48/CEE e
92/51/CEE, relativas ao sistema geral de reconhecimento das formações profissionais, e que
completa as Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE
relativas às profissões de enfermeiro responsável por cuidados gerais, dentista, veterinário,
parteira, arquitecto, farmacêutico e médico
Textos aprovados, sessão de 05.07.2000/31
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-315
Número de alterações aprovadas: 11
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
SN (5103/3/2000) - C5-0162/2000 - 1997/0345
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ENVI/Papayannakis (A5-0193/2000)
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um regime de
identificação e registo de bovinos e relativo à rotulagem da carne de bovino e dos produtos à
base de carne de bovino, e que revoga o Regulamento (CE) nº 820/97
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/58
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-248, 4-113
Número de alterações aprovadas: 5
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
SN(8251/1/2000) - C5-0270/00 - 1999/0204

ENVI/ García-Orcoyen Tormo (A5-0165/2000)
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que permite a participação voluntária de
organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS)
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/61
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-362, 4-115
Número de alterações aprovadas: 27
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
SN(10677/2/1999) - C5-0098/2000 - 1998/0303

ENVI/ Breyer (A5-0166/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a valores-limite para o benzeno e o
monóxido de carbono no ar ambiente
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/72
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-370, 4-119
Número de alterações aprovadas: 1
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
SN(5860/1/2000) - C5-0182/2000 - 1998/0333

ENVI/ Jackson (A5-0164/2000)
Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece os critérios mínimos
aplicáveis às inspecções ambientais nos Estados-Membros
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/74
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-376, 4-123
Número de alterações aprovadas: 18
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
SN(5684/1/2000) - C5-0181/2000 - 1998/0358
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2. Conciliação

DELE/ Lienemann (A5-0172/2000)
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao instrumento financeiro para
o ambiente (LIFE)
Textos aprovados, sessão de 05.07.2000/8
Posição do Conselho:
Posição da Comissão: CRE 2-150
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  n   Não  ÿ
C5-0221/2000 - 1998/0336

3. Consulta

♦ Aprovação da proposta legislativa sem alterações

BUDG/ sem relatório (C5-0297/2000)
Proposta de  decisão do Conselho relativa à contribuição da Comunidade para o Fundo
Internacional para a "Desobstrução da Via Navegável do Danúbio"
Textos aprovados, sessão de 05.07.2000/7
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-068
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  n   Não  ÿ
COM(2000) 317 - C5-0297/2000 - 2000/0125

ITRE/ sem relatório (C5-0324/2000)
Proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão de um acordo entre a Comunidade e a
República de Chipre que estabelece a cooperação no domínio das pequenas e médias
empresas no âmbito do terceiro programa plurianual para as pequenas e médias empresas
(PME) da União Europeia (1997-2000)
Textos aprovados, sessão de 05.07.2000/7
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-071, 3-073
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  n   Não  ÿ
COM(2000) 0242-C5-0344/2000-2000/0099
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LIBE/ Schmid (A5-0176/2000)
Decisão-quadro do Conselho relativa ao combate à fraude e à falsificação de meios de
pagamento que não em numerário
Textos aprovados, sessão de 05.07.2000/8
Posição do Conselho: sem debate
Posição da Comissão: sem debate
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
SN(3040/2000) - C5-0265/2000 - 1999/0190

♦ Aprovação da proposta legislativa com alterações

LIBE/Lehne (A5-0179/2000)
Regulamento do Conselho que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à
obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos
nacionais estão isentos dessa obrigação
Textos aprovados, sessão de 05.07.2000/70
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-122
Número de alterações aprovadas: 8
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
COM(2000) 0027 - C5-0166/2000 - 2000/0030

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 06.07.2000/9
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-104
Número de alterações aprovadas: 2
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  n   Não  ÿ
COM(1999)0576 - C5-0280/1999 - 1999/0236
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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 06.07.2000/12
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
Número de alterações aprovadas: 11
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  n   Não  ÿ
COM(1999)0576 - C5-0281/1999 - 1999/0237

CULT/Hieronymi (A5-0186/2000)
Decisão do Conselho relativa a um programa de incentivo ao desenvolvimento, à distribuição
e à promoção de obras audiovisuais europeias (MEDIA Plus - Desenvolvimento, Distribuição
e Promoção) (2001-2005)
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/139
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-408
Número de alterações aprovadas: 63
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União    Sim  n   Não  ÿ
COM(1999)0658 - C5-0119/2000 - 1999/0276

LIBE/ Di Lello Finuoli (A5-0178/2000)
Iniciativa do Reino da Dinamarca com vista à aprovação de uma decisão-quadro do Conselho
em matéria de combate aos crimes graves contra o ambiente
Textos aprovados, sessão de 07.07.2000/12
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 5-047
Número de alterações: 43
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
SN(5343/2000) - C5-0078/2000 - 2000/0801
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II. As Alterações legislativas

Título do documento
Data de

aprovação em
sessão

Processo Referências
Número de alterações

aprovadas
Fase seguinte

Tipo Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Em
sessão

Comissão
fundo

Processo, prazo,
motivo

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Directiva 95/18/CE
relativa às licenças das empresas de
transporte ferroviário

05/07/2000 COD II 1998/0266 RETT A5-0171/2000 Swoboda 1 1 Prazo de 3 meses+
(1) art 251§3 TCE

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

05/07/2000 COD II 1998/0267 RETT A5-0171/2000 Swoboda 17 17 Prazo de 3 meses+
(1) art 251§3 TCE

Regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo ao instrumento
financeiro para o ambiente (LIFE)

05/07/2000 COD III 1998/0336 DELE A5-0172/2000 Lienemann 0 0 Prazo de 6 semanas
para adoptar ou
rejeitar o acto
art 251§5 TCE

Directiva 2000/   /CE do Parlamento
Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 91/440/CEE do Conselho
relativa ao desenvolvimento dos
caminhos-de-ferro comunitários

05/07/2000 COD II 1998/0265 RETT A5-0173/2000 Jarzembowski 15 19 Prazo de 3 meses+
(1) art 251§3 TCE
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II. As Alterações legislativas

Título do documento
Data de

aprovação em
sessão

Processo Referências
Número de alterações

aprovadas Fase seguinte

Tipo Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Em
sessão

Comissão
fundo

Processo, prazo,
motivo

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera as Directivas
89/48/CEE e 92/51/CEE, relativas ao
sistema geral de reconhecimento das
formações profissionais, e que completa
as Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE,
78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e
93/16/CEE relativas às profissões de
enfermeiro responsável por cuidados
gerais, dentista, veterinário, parteira,
arquitecto, farmacêutico e médico

05/07/2000 COD II 1997/0345 JURI A5-0174/2000 Wieland 11 11 Prazo de 3 meses+
(1) art 251§3 TCE

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Directiva
91/308/CEE do Conselho, de 10 de Junho
de 1991, relativa à prevenção da
utilização do sistema financeiro para
efeitos de branqueamento de capitais

05/07/2000 COD I 1999/0152 LIBE A5-0175/2000 Lehne 34 33 Conselho: adopta a
posição comum,
art 251§2 TCE

Decisão-quadro do Conselho relativa ao
combate à fraude e à falsificação de
meios de pagamento que não em
numerário

05/07/2000 CNS 1999/0190 LIBE A5-0176/2000 Schmid 0 0 Conselho: adopta o
acto

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

05/07/2000 CNS 2000/0030 LIBE A5-0179/2000 Lehne 8 8 Conselho: adopta o
acto
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II. As Alterações legislativas

Título do documento
Data de

aprovação em
sessão

Processo Referências
Número de alterações

aprovadas Fase seguinte

Tipo Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Em
sessão

Comissão
fundo

Processo, prazo,
motivo

Decisão do Conselho relativa à
contribuição da Comunidade para o
Fundo Internacional para a "Desobstrução
da Via Navegável do Danúbio"

05/07/2000 CNS 2000/0125 BUDG C5-0297/2000 BUDG 0 0 Conselho: adopta o
acto

Decisão do Conselho relativa à conclusão
de um acordo entre a Comunidade e a
República de Chipre que estabelece a
cooperação no domínio das pequenas e
médias empresas no âmbito do terceiro
programa plurianual para as pequenas e
médias empresas (PME) da União
Europeia (1997-2000)

05/07/2000 CNS 2000/0099 ITRE C5-0324/2000 ITRE 0 0 Conselho: adopta o
acto

Directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho que

estabelece normas de eficiência
energética para balastros de

tubos de iluminação fluorescente

05/07/2000 COD II 1999/0127 ITRE C5-0268/2000 ITRE 0 0 Acto considerado
adoptado art 251§2
TCE

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

06/07/2000 CNS 1999/0236 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 2 17 Conselho: adopta o
acto
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II. As Alterações legislativas

Título do documento
Data de

aprovação em
sessão

Processo Referências
Número de alterações

aprovadas Fase seguinte

Tipo Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Em
sessão

Comissão
fundo

Processo, prazo,
motivo

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

06/07/2000 CNS 1999/0237 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 11 19 Conselho: adopta o
acto

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera pela
vigésima-segunda vez a Directiva
76/769/CEE relativa à aproximação das
disposições legislativas, regulamentares e
administrativas dos Estados-Membros
respeitantes à limitação da colocação no
mercado e da utilização de algumas
substâncias e preparações perigosas
(ftalatos), e que altera a Directiva
88/378/CEE do Conselho relativa à
aproximação das legislações dos Estados-
Membros respeitantes à segurança dos
brinquedos

06/07/2000 COD I 1999/0238 ENVI A5-0149/2000 Arvidsson 12 9 Conselho: adopta a
posição comum
art 251§2 TCE

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

06/07/2000 COD I 1999/0159 ENVI A5-0152/2000 Redondo
Jiménez

6 6 Conselho: adopta a
posição comum
art 251§2 TCE
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II. As Alterações legislativas

Título do documento
Data de

aprovação em
sessão

Processo Referências
Número de alterações

aprovadas Fase seguinte

Tipo Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Em
sessão

Comissão
fundo

Processo, prazo,
motivo

Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (CEE)

nº 2158/92 relativo à protecção
das florestas da Comunidade

contra os incêndios

06/07/2000 COD I 1999/0160 ENVI A5-0152/2000 Redondo
Jiménez

6 6 Conselho: adopta a
posição comum
art 251§2 TCE

Recomendação do Parlamento
Europeu e do Conselho que

estabelece os critérios mínimos
aplicáveis às inspecções
ambientais nos Estados-

-Membros

06/07/2000 COD II 1998/0358 ENVI A5-0164/2000 Jackson 18 18 Prazo de 3 meses+
(1) art 251§3 TCE

Regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho que permite a participação
voluntária de organizações num sistema
comunitário de ecogestão e auditoria
(EMAS)

06/07/2000 COD II 1998/0303 ENVI A5-0165/2000 García-Orcoyen
Tormo

27 37 Prazo de 3 meses+
(1) art 251§3 TCE

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa a valores-limite para o
benzeno e o monóxido de carbono no ar
ambiente

06/07/2000 COD II 1998/0333 ENVI A5-0166/2000 Breyer 1 4 Prazo de 3 meses+
(1) art 251§3 TCE

Recomendação do Parlamento Europeu e
do Conselho sobre a cooperação europeia
com vista à avaliação da qualidade do
ensino básico e secundário

06/07/2000 COD I 2000/0022 CULT A5-0185/2000 Sanders-ten
Holte

42 42 Conselho: adopta a
posição comum
art 251§2 TCE
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II. As Alterações legislativas

Título do documento
Data de

aprovação em
sessão

Processo Referências
Número de alterações

aprovadas Fase seguinte

Tipo Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Em
sessão

Comissão
fundo

Processo, prazo,
motivo

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

06/07/2000 COD I 1999/0275 CULT A5-0186/2000 Hieronymi 38 43 Conselho: adopta a
posição comum
art 251§2 TCE

Decisão do Conselho relativa a um
programa de incentivo ao
desenvolvimento, à distribuição e à
promoção de obras audiovisuais
europeias (MEDIA Plus -
Desenvolvimento, Distribuição e
Promoção) (2001-2005)

06/07/2000 CNS 1999/0276 CULT A5-0186/2000 Hieronymi 63 66 Conselho: adopta o
acto

Regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho que estabelece um regime de
identificação e registo de bovinos e
relativo à rotulagem da carne de bovino e
dos produtos à base de carne de bovino, e
que revoga o Regulamento (CE)
nº 820/97

06/07/2000 COD II 1999/0204 ENVI A5-0193/2000 Papayannakis 5 5 Prazo de 3 meses+
(1) art 251§3 TCE

Iniciativa do Reino da Dinamarca com
vista à aprovação de uma decisão-quadro
do Conselho em matéria de combate aos
crimes graves contra o ambiente

07/07/2000 CNS 2000/0801 LIBE A5-0178/2000 Di Lello Finuoli 43 47 Conselho: adopta o
acto

total de relatórios legislativos aprovados 24
total de alterações aprovadas: 360

co-decisão 1ª leitura: COD I 138
co-decisão 2ª leitura: COD II 95

consulta: CNS 127
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II. As Alterações legislativas

Título do documento
Data de

aprovação em
sessão

Processo Referências
Número de alterações

aprovadas Fase seguinte

Tipo Número Comissão
fundo

Documento de
sessão

Relator Em
sessão

Comissão
fundo

Processo, prazo,
motivo

Fonte: PE/DG II/Acompanhamento dos Actos Parlamentares
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Actividade Orçamental

1. Processo orçamental

BUDG/ Haug (A5-0184/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Orçamento 2001 na perspectiva do processo de
concertação antes da primeira leitura do Conselho
Textos aprovados, sessão de 05.07.2000/74
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-174

BUDG/ Bourlanges (A5-0183/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Projecto de Orçamento Rectificativo e
Suplementar nº 1 ao Orçamento Geral das Comunidades Europeias para o exercício de 2000
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/24
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-261
C5-0314/2000

BUDG/ Virrankoski (A5-0192/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o projecto de Orçamento Rectificativo e
Suplementar nº 2/2000 das Comunidades Europeias para o exercício de 2000
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/26
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-261
C5-0342/2000

2. Processo de quitação

BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Decisão do Parlamento Europeu sobre a concessão de quitação à Comissão pela execução do
Orçamento Geral da União Europeia para o exercício de 1998
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/27
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999) 412 – C5-006/1999 – 1999/2050
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BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Decisão do Parlamento Europeu que encerra as contas relativas à execução do Orçamento
Geral da União Europeia para o exercício de 1998
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/31
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999)412 – C5-0006/1999 – 1999/2050

BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Resolução do Parlamento Europeu que contém as observações que fazem parte integrante da
decisão que dá quitação à Comissão pela execução do Orçamento Geral da União Europeia
para o exercício de 1998
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/34
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999) 412 – C5-006/1999 – 1999/2050

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Decisão do Parlamento Europeu sobre a concessão de quitação à Comissão pela gestão
financeira dos Sexto, Sétimo e Oitavo Fundos Europeus de Desenvolvimento no exercício de
1998
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/42
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Decisão do Parlamento Europeu que encerra as contas dos Sexto, Sétimo e Oitavo Fundos
Europeus de Desenvolvimento relativas ao exercício de 1998
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/43
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004
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CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Resolução do Parlamento Europeu que inclui as observações que acompanham a decisão do
Parlamento Europeu que dá quitação à Comissão pela execução dos Sexto, Sétimo e Oitavo
Fundos Europeus de Desenvolvimento no exercício de 1998
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/47
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

CONT/ Kuhne (A5-0189/2000)
Decisão do Parlamento Europeu sobre a concessão de quitação quanto à execução do
Orçamento Geral da União Europeia do exercício de 1998 - Secção I – Parlamento
Europeu/Anexo Provedor de Justiça
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/53
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999)0414 – C5-0008/1999 - 1999/2051
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Controlo Político

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

♦ comunicações, declarações

♦ CONSELHO E COMISSÃO

ELDR, PSE, PPE-DE (B5-0587, 0588, 0590/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre as conclusões do Conselho Europeu de Santa Maria
da Feira de 19 e 20 de Junho de 2000
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/82
Posição do Conselho: CRE 1-056, 1-091
Posição da Comissão: CRE 1-058, 1-092
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n

Programa de actividades da Presidência portuguesa
PV, sessão de 03.07.2000/23
Posição do Conselho: CRE 1-056, 1-091
Posição da Comissão: CRE 1-058

Programa de actividades da Presidência francesa
Acta, sessão de 04.07.2000/9
Posição do Conselho: CRE 2-060, 2-074, 2-098
Posição da Comissão: CRE 2-063

As relações UE/Índia
PV, sessão de 03.07.2000/23
Posição do Conselho: CRE 1-056, 1-091
Posição da Comissão: 1-058
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Verts/ALE, PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0599, 0602, 0604, 0605/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre as eleições legislativas no Zimbabué
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/86
Posição do Conselho: CRE 2-103, 2-115
Posição da Comissão: CRE 2-104, 2-106
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n

ELDR, PSE, Verts/ALE, TDI, PPE-DE (B5-0596, 0598, 0603 et 0606/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a imigração ilegal e a descoberta, em Dover, de 58
cadáveres de imigrantes clandestinos
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/89
Posição do Conselho: CRE 2-119
Posição da Comissão: CRE 2-121, 2-136, 2-137
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n

♦ COMISSÃO

Proposta de Regulamento sobre a marca comunitária
Acta, sessão de 05.07.2000/20
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-254, 3-262, 3-267

♦ resolução aprovada por ocasião de um projecto de medida de aplicação

LIBE/ Paciotti (A5-0177/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o projecto de decisão da Comissão relativa ao nível
de protecção assegurado pelos princípios de "porto seguro" e pelas respectivas questões mais
frequentes (FAQ) emitidas pelo “Department of Commerce” dos EUA
Textos aprovados, sessão de 05.07.2000/82
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-115
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
C5-0280/2000 - 2000/2144

♦ Relatórios de outras Instituições sobre matérias relativamente às quais é exigida a emissão de
parecer pelo Parlamento Europeu
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EMPL/ Stauner (A5-0182/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o projecto de Orientações para os vários tipos de
acções inovadoras no âmbito do artigo 22º do Regulamento Geral (CE/1260/99) de 21 de
Junho de 1999 - Acções inovadoras ao abrigo do artigo 6º do Regulamento FSE
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/18
Posição do Conselho: sem debate
Posição da Comissão: sem debate
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  n   Não  ÿ
C5-0235/2000 - 2000/2127

ITRE/ Mombaur (A5-0180/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Segundo Relatório da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu sobre o estado da liberalização dos mercados da energia
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/173
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-280
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
COM(1999)0198 – COM(1999)0164 – COM(1999)0612 – COM(2000)0297 – C5-0163/2000 –
2000/2097

ECON/ Radwan (A5-0169/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório anual 1999 do Banco Central Europeu
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/180
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
Posição da BCE: CRE 3-020
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
C5-0195/2000 – 2000/2118

ECON/ Karas (A5-0170/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a comunicação da Comissão em matéria de
estratégia de comunicação a prosseguir nas últimas fases da realização da União Económica e
Monetária
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/185
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-185
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  n   Não  ÿ
COM(2000)0057 - C5-0104/2000 - 2000/2019
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PETI/ Lambert (A5-0162/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre as deliberações da Comissão das Petições no ano
parlamentar de 1999-2000
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/192
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-036
Posição do Provedor de Justiça Europeu: CRE 4-017, 4-037
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n

PETI/ Thors (A5-0181/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório anual sobre as actividades do Provedor
de Justiça Europeu em 1999 (C5-0303/2000)
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/196
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-036
Posição do Provedor de Justiça Europeu: CRE 4-017, 4-037
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
C5-0303/2000

EMPL/ Damião (A5-0155/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Relatório da Comissão sobre a adopção da
Directiva 92/85/CEE, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas
destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas,
puérperas ou lactantes no trabalho
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/204
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-090
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
COM(1999) 0100 - C5-0158/1999 - 1999/2151

RETT/ Peijs (A5-0139/2000)
Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e
Social e ao Comité das Regiões intitulada "Desenvolvimento do transporte marítimo de curta
distância na Europa: Uma alternativa dinâmica numa cadeia de transportes sustentável –
Segundo relatório bienal de progresso"
Textos aprovados, sessão de 07.07.2000/5
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-385
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
COM(1999)0317 - C5-0206/1999 - 1999/2164
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2. Questões actuais, urgentes e muito importantes

ELDR, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE, Verts/ALE, PSE (B5-0616, 0620, 0629, 0636, 0640 et
0644/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação nas Ilhas Fiji e Salomão
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/92
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE -115, 4-198
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n

TDI, ELDR, UEN, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0608, 0610, 0617, 0621, 0641/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Projecto de Redução da Pobreza na China
Ocidental e o futuro do Tibete
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/95
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-415, 4-210
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n

ELDR, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE, PSE (B5-0611, 0622, 0630, 0637, 0646/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o rapto de crianças pelo Lord's Resistance Army
(LRA)
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/97
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-115, 4-261
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n

EDD, ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0609, 0612, 0623, 0647/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre as ilhas Molucas
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/100
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE, 4-261
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
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ELDR, TDI, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0613, 0619, 0624, 0631, 0638/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a pena de morte nos Estados Unidos
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/102
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-261
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n

PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0625, 0632, 0649/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Euro 2000
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/104
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE, 4-261
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n

UEN, PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0618, 0626, 0633, 0650/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Iraque
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/106
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-261
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n

ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PSE (B5-0615, 0627, 0634, 0642, 0652/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a reconstrução e recuperação das zonas afectadas
pelas catastróficas inundações ocorridas na Venezuela em Dezembro de 1999
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/108
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-274
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  n   Não  ÿ

PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0628, 0635, 0651/2000)
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia
Textos aprovados, sessão de 06.07.2000/110
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-286
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ÿ   Não  n
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3. Perguntas ao Conselho e/ou à Comissão

EMPL/ (B5-0533/2000)
Futuro financiamento do
diálogo civil
Acta, sessão de 06.07.2000/40
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-391, 4-398
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Decisões Diversas

Acordo-quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão

(C5-0349/2000)
Textos aprovados, sessão de 05.07.2000/36
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-091

Decisão  do Parlamento Europeu sobre a decisão da Conferência dos Presidentes de não
propor a constituição de uma comissão temporária de inquérito sobre o sistema de
intercepção «Echelon»  (B5-0594/2000)
PV de 30.03.2000/6
Textos aprovados, sessão de 05.07.2000/50
Posição do Conselho: CRE 4-015, 4-031
Posição da Comissão: CRE 4-016, 4-032

Decisão do Parlamento Europeu relativa à constituição de uma comissão temporária sobre o
sistema de intercepção “ECHELON” (B5-0593/2000/rev)
Acta de 30.03.2000/6
Textos aprovados, sessão de 05.07.2000/51
Posição do Conselho: CRE 4-015, 4-031
Posição da Comissão: CRE 4-016, 4-032

Declaração escrita sobre a memória do Holocausto (artigo 51º do Regimento)
Textos aprovados, sessão de 07.07.2000/25/22
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
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Seguimento dado pela Comissão

Nos termos do acordo de 17 de Novembro de 1994 entre o Parlamento
Europeu e a Comissão relativo ao procedimento de comunicação por
esta Instituição sobre o seguimento dado aos textos aprovados em
sessão, o quadro infra retoma os textos aprovados nos períodos de
sessões de Maio I, Maio II, Junho e Julho de 2000.
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Título do documento N° do Doc.

Autor:
Grupo

político /
comissão
parlam.

Sessão de
aprovação do

documento

Sessão de
comunicação

COM
seguimento

dado

COM
decisão de dar

seguimento

Sem
seguimento =*
ou observações

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
projecto de orientações sobre as restrições
verticais

A5-0077/2000 ECON MAIO   I-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0075/2000 RETT MAIO   I-00 SP(2000) 2169/2

Resolução do Parlamento Europeu sobre o Livro
Verde da Comissão - O combate à contrafacção e
à pirataria no mercado interno

A5-0096/2000 JURI MAIO   I-00 SP(2000) 2169/2

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho sobre a proposta de regulamento (CE)
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

A5-0065/2000 DEVE MAIO   I-00 SP(2000)
2169/2

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
(“Directiva sobre o comércio electrónico”)

A5-0106/2000 JURI MAIO  I-00 art 251§2 TCE
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Título do documento N° do Doc.

Autor:
Grupo

político /
comissão
parlam.

Sessão de
aprovação do

documento

Sessão de
comunicação

COM
seguimento

dado

COM
decisão de dar

seguimento

Sem
seguimento =*
ou observações

Decisão do Conselho relativa à conclusão de
acordos entre a Comunidade Europeia e os seus
Estados-Membros, por um lado, e a
Confederação Suíça, por outro (7260/2000 –
COM(1999) 229 – C5-0204/2000): sobre a livre
circulação de pessoas

A5-0118/2000 ITRE MAIO   I-00 processo de parecer
favorável

Decisão do Conselho relativa à conclusão de
acordos entre a Comunidade Europeia e os seus
Estados-Membros, por um lado, e a
Confederação Suíça, por outro (7260/2000 –
COM(1999) 229 – C5-0204/2000): sobre o
transporte aéreo

A5-0118/2000 ITRE MAIO   I-00 processo de parecer
favorável

Decisão do Conselho relativa à conclusão de
acordos entre a Comunidade Europeia e os seus
Estados-Membros, por um lado, e a
Confederação Suíça, por outro (7260/2000 –
COM(1999) 229 – C5-0204/2000): sobre o
transporte ferroviário e rodoviário de
mercadorias e de passageiros

A5-0118/2000 ITRE MAIO   I-00 processo de parecer
favorável

Decisão do Conselho relativa à conclusão de
acordos entre a Comunidade Europeia e os seus
Estados-Membros, por um lado, e a
Confederação Suíça, por outro (7260/2000 –
COM(1999) 229 – C5-0204/2000): sobre a
cooperação científica e tecnológica entre a CE e a
CE da Energia Atómica, por um lado, e a
Confederação Suíça, por outro

A5-0118/2000 ITRE MAIO   I-00 processo de parecer
favorável
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Título do documento N° do Doc.

Autor:
Grupo

político /
comissão
parlam.

Sessão de
aprovação do

documento

Sessão de
comunicação

COM
seguimento

dado

COM
decisão de dar

seguimento

Sem
seguimento =*
ou observações

Decisão do Conselho relativa à conclusão de
acordos entre a Comunidade Europeia e os seus
Estados-Membros, por um lado, e a
Confederação Suíça, por outro (7260/2000 –
COM(1999) 229 – C5-0204/2000): sobre certos
aspectos relativos aos contratos públicos

A5-0118/2000 ITRE MAIO   I-00 processo de parecer
favorável

Decisão do Conselho relativa à conclusão de
acordos entre a Comunidade Europeia e os seus
Estados-Membros, por um lado, e a
Confederação Suíça, por outro (7260/2000 –
COM(1999) 229 – C5-0204/2000): sobre o
comércio de produtos agrícolas

A5-0118/2000 ITRE MAIO   I-00 processo de parecer
favorável

Decisão do Conselho relativa à conclusão de
acordos entre a Comunidade Europeia e os seus
Estados-Membros, por um lado, e a
Confederação Suíça, por outro (7260/2000 –
COM(1999) 229 – C5-0204/2000): sobre o
reconhecimento mútuo em matéria de avaliação
da conformidade entre a Comunidade Europeia e
a Confederação Suíça

A5-0118/2000 ITRE MAIO   I-00 processo de parecer
favorável

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

A5-0081/2000 AGRI MAIO  I-00 pendente

Decisão do Conselho sobre a conclusão, em
nome da Comunidade Europeia, da Convenção
relativa à Ajuda Alimentar de 1999

A5-0105/2000 DEVE MAIO  I-00 pendente
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Título do documento N° do Doc.

Autor:
Grupo

político /
comissão
parlam.

Sessão de
aprovação do

documento

Sessão de
comunicação

COM
seguimento

dado

COM
decisão de dar

seguimento

Sem
seguimento =*
ou observações

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

A5-0074/2000 AGRI MAIO  I-00 SP(2000)
2169/2

Decisão do Conselho relativa à concessão de
assistência macrofinanceira suplementar à
Moldávia

A5-0082/2000 ITRE MAIO  I-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0111/2000 BUDG MAIO  I-00 SP(2000)
2169/2

Resolução do Parlamento Europeu sobre a fome
na Etiópia

B5-0345/2000 Gr. Pol. MAIO  I-00 pendente

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

A5-0076/2000 RETT MAIO  I-00 SP(2000) 2169/2 pendente

Directiva da Comissão que altera a Directiva
80/723/CEE relativa à transparência das relações
financeiras entre os Estados-Membros e as
empresas públicas

A5-0109/2000 ECON MAIO  II-00 SP(2000) 2169/2
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Título do documento N° do Doc.

Autor:
Grupo

político /
comissão
parlam.

Sessão de
aprovação do

documento

Sessão de
comunicação

COM
seguimento

dado

COM
decisão de dar

seguimento

Sem
seguimento =*
ou observações

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

A5-0122/2000 ITRE MAIO  II-00 SP(2000) 2169/2

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
documento de trabalho da Comissão "Por uma
abordagem europeia coerente para o espaço"

A5-0119/2000 ITRE MAIO  II-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0131/2000 ITRE MAIO  II-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0127/2000 FEMM MAIO  II-00 SP(2000) 2169/2

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera a Directiva 70/220/CEE, relativa à
aproximação das legislações dos Estados-
Membros respeitantes às medidas a tomar contra
a poluição do ar pelas emissões provenientes dos
veículos a motor

C5-0091/2000 ENVI MAIO  II-00 art 251§2TCE

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

A5-0117/2000 ENVI MAIO  II-00 SP(2000)
2169/2
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Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à interoperabilidade do sistema
ferroviário transeuropeu convencional

A5-0113/2000 RETT MAIO  II-00 SP(2000)
2169/2

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

C5-0179/2000 JURI MAIO  II-00 Aprovação da
posição comum do

Conselho sem
alterações

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

A5-0114/2000 DEVE MAIO  II-00 SP(2000)
2169/2

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)

A5-0130/2000 DELE MAIO  II-00 art 251§5 TCE

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

A5-0128/2000 DELE MAIO  II-00 art 251§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

A5-0129/2000 DELE MAIO  II-00 art 251§5 TCE

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

A5-0115/2000 AGRI MAIO  II-00 Aprovação da
proposta legislativa

sem alterações
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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

A5-0115/2000 AGRI MAIO  II-00 Aprovação da
proposta legislativa

sem alterações

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

A5-0115/2000 AGRI MAIO  II-00 Aprovação da
proposta legislativa

sem alterações

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

A5-0115/2000 AGRI MAIO  II-00 Aprovação da
proposta legislativa

sem alterações

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

A5-0120/2000 ENVI MAIO  II-00 Aprovação da
proposta legislativa

sem alterações
Resolução legislativa que contém o parecer 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

A5-0110/2000 LIBE MAIO  II-00 Aprovação da
proposta legislativa

sem alterações

Regulamento (CEE) nº 1766/92 do Conselho, de
30 de Junho de 1992, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos
cereais

A5-0115/2000 AGRI MAIO  II-00 SN(2000)
2169/2

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

A5-0115/2000 AGRI MAIO  II-00 SN(2000)
2169/2
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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

A5-0124/2000 AGRI MAIO  II-00 envio à comissão
para nova
apreciação

art 69§2

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

A5-0124/2000 AGRI MAIO  II-00 envio à comissão
para nova
apreciação

art 69§2
Decisão do Conselho relativa à concessão de
assistência financeira excepcional ao Montenegro

C5-0222/2000 AFET MAIO  II-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0136/2000 LIBE MAIO  II-00 SP(2000)
2169/2

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)

A5-0101/2000 PECH MAIO  II-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0103/2000 PECH MAIO  II-00 SP(2000)
2169/2
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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

A5-0135/2000 ECON MAIO  II-00 Aprovação, sem
alterações, da

proposta legislativa
Conselho Europeu
de Santa Maria da

Feira, conclusões da
Presidência §43

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
previsão de receitas e despesas do Parlamento
Europeu para o exercício de 2001

A5-0121/2000 BUDG MAIO  II-00 art 272 TCE
art 15 do

Regulamento
Financeiro

Resolução do Parlamento Europeu  sobre a
situação no Zimbabué

B5-0415/2000 Gr. Pol. MAIO  II-00 período de sessões
de Julho de  2000
debate em sessão
em 4 de Julho de

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

A5-0116/2000 CONT MAIO  II-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0112/2000 RETT MAIO  II-00 SP(2000) 2169/2
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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)

A5-0134/2000 ECON MAIO  II-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0094/2000 ECON MAIO  II-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0104/2000 ECON MAIO  II-00 SP(2000) 2169/2

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
situação na Serra Leoa

B5-0432/2000 Gr. Pol. MAIO II-00 *

Resolução do Parlamento Europeu sobre o Sri
Lanka

B5-0433/2000 Gr. Pol. MAIO  II-00 *

Resolução do Parlamento Europeu sobre as
Filipinas

B5-0434/2000 Gr. Pol. MAIO  II-00 *

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Guiné
Equatorial

B5-0435/2000 Gr. Pol. MAIO  II-00 *

Resolução do Parlamento Europeu sobre o Irão B5-0436/2000 Gr. Pol. MAIO  II-00 *
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Resolução do Parlamento Europeu sobre a
Birmânia

B5-0437/2000 Gr. Pol. MAIO  II-00 *

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
Guatemala

B5-0438/2000 Gr. Pol. MAIO  II-00 *

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares

B5-0439/2000 Gr. Pol. MAIO  II-00 *

Resolução do Parlamento Europeu sobre
nomeações na Comissão

B5-0399/2000 Gr. Pol. MAIO  II-00 Livro Branco
sobre a reforma da

Comissão
Resolução do Parlamento Europeu sobre a
falsificação de dados relativos ao combustível
MOX, em Sellafield

B5-0416/2000 Gr. Pol. MAIO  II-00 *

Resolução do Parlamento Europeu sobre a dívida
externa dos países pobres

B5-0417/2000 Gr. Pol. MAIO  II-00 SP(2000) 2169/2

Relatório anual sobre a avaliação anual da
aplicação dos programas de estabilidade e
convergência

A5-0108/2000 ECON MAIO  II-00 SP(2000) 2169/2

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
seguimento dado à Plataforma de Acção de
Pequim

A5-0125/2000 FEMM MAIO  II-00 SP(2000) 2169/2

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
comunicação da Comissão ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e
Social e ao Comité das Regiões "Para um novo
quadro das infra-estruturas das comunicações
electrónicas e serviços conexos: análise das
Comunicações - 1999"

A5-0145/2000 ITRE JUNHO - 00 pendente

Parlamento Europeu sobre o documento de
trabalho da Comissão intitulado "Em direcção a
normas comuns relativas aos processos de asilo"

A5-0123/2000 LIBE JUNHO - 00 pendente



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS98

Boletim 04.09.2000
Fecho da redacção: 25.08.2000

- PT - PE 291.821

Título do documento N° do Doc.

Autor:
Grupo

político /
comissão
parlam.

Sessão de
aprovação do

documento

Sessão de
comunicação

COM
seguimento

dado

COM
decisão de dar

seguimento

Sem
seguimento =*
ou observações

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
comunicação da Comissão ao Conselho, ao
Parlamento Europeu e ao Comité Económico e
Social relativa às vítimas da criminalidade na
União Europeia - Reflexão sobre as normas e
medidas a adoptar

A5-0126/2000 LIBE JUNHO - 00 pendente

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa à protecção dos
trabalhadores contra os riscos ligados à exposição
a agentes biológicos durante o trabalho (Sétima
directiva especial nos termos do nº 1 do artigo
16º da Directiva 89/391/CEE, 90/679/CEE)

C5-0144/1999 JURI JUNHO - 00 art 251§2 TCE

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera as Directivas do Conselho
85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e
93/22/CEE no que se refere à troca de
informações com países terceiros

A5-0142/2000 ECON JUNHO - 00 art 251§2 TCE

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

A5-0156/2000 ENVI JUNHO - 00 pendente

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera o Regulamento (CEE)
nº 3330/91 do Conselho relativo às estatísticas
das trocas de bens entre Estados-Membros, no
que se refere à aplicação simplificada da
nomenclatura dos produtos

A5-0153/2000 JURI JUNHO - 00 art 251§2 TCE
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Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho
que define um quadro comunitário para a
cooperação no domínio da poluição marinha
acidental ou deliberada

A5-0148/2000 ENVI JUNHO - 00 pendente

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo às substâncias que destroem a
camada de ozono

A5-0161/2000 DELE JUNHO - 00 art 251§5 TCE

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece medidas de luta contra os atrasos
de pagamento nas transações comerciais

A5-0154/2000 DELE JUNHO - 00 art 251§5 TCE

Decisão do Conselho respeitante à conclusão da
alteração do protocolo de Montreal relativo às
substâncias que empobrecem a camada de ozono

A5-0146/2000 ENVI JUNHO - 00 Aprovação da
proposta legislativa

sem alterações
Iniciativa do Grão-Ducado do Luxemburgo tendo
em vista a adopção de uma decisão do Conselho
que estabelece um procedimento de alteração dos
nºs 4 e 5 do artigo 40º, do nº 7 do artigo 41º e do
nº 2 do artigo 65º da Convenção de aplicação do
Acordo de Schengen, de 14 de Junho de 1985,
relativo à Supressão Gradual dos Controlos nas
Fronteiras Comuns

C5-0216/2000 LIBE JUNHO - 00 Aprovação da
proposta legislativa

sem alterações

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)

C5-0231/2000 CULT JUNHO - 00 Aprovação da
proposta legislativa

sem alterações

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CE) nº 974/98, relativo à
introdução do euro

C5-0291/2000 ECON JUNHO - 00 Aprovação da
proposta legislativa

sem alterações
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Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CE) nº 1103/97, que fixa
determinadas disposições relativas à introdução
do euro

C5-0292/2000 ECON JUNHO - 00 Aprovação da
proposta legislativa

sem alterações

Directiva do Conselho que altera as Directivas do
Conselho 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

A5-0144/2000 ECON JUNHO - 00 pendente

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

A5-0144/2000 ECON JUNHO - 00 pendente

Directiva do Conselho que altera a Directiva
92/12/CEE do Conselho, de 25 de Fevereiro de
1992, no que se refere às restrições quantitativas
temporárias aplicadas a produtos sujeitos a
impostos especiais de consumo importados para a
Suécia de outros Estados-Membros

A5-0160/2000 ECON JUNHO - 00 pendente

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) nº 3508/92 que estabelece
um sistema integrado de gestão e controlo
relativo a determinados regimes de ajuda
comunitários

A5-0137/2000 CONT JUNHO - 00 pendente

Regulamento do Conselho que completa o
Regulamento (CEE) n° 302/93, que institui um
Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência (OEDT)

A5-0147/2000 LIBE JUNHO - 00 pendente
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Decisão do Conselho relativa à conclusão de um
acordo entre a Comunidade Europeia e o Reino
da Noruega sobre a participação da Noruega nos
trabalhos do Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência

A5-0157/2000 JURI JUNHO - 00 pendente

Regulamento (CE) do Conselho sobre a proposta
alterada de Regulamento (CE) do Conselho
relativo aos desenhos ou modelos comunitários

A5-0150/2000 JURI JUNHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
orçamento rectificativo e suplementar do
Parlamento para o exercício de 2000

A5-0163/2000 BUDG JUNHO - 00 art 272 TCE
art 15 do

Regulamento
Financeiro

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
próxima reunião do Conselho Europeu da Feira,
de 19-20 de Junho de 2000

B5-0522/2000 Gr. Pol. JUNHO - 00 Conclusões do
Conselho Europeu
da Feira, 19 e 20 de

Junho de 2000
Resolução do Parlamento Europeu sobre o
desfecho da Sessão Extraordinária da Assembleia
Geral das Nações Unidas intitulada "Mulheres
2000: igualdade dos géneros, desenvolvimento e
paz para o século XXI", realizada de 5 a 9 de
Junho de 2000

B5-0562/2000 Gr. Pol. JUNHO - 00 pendente
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Resolução do Parlamento Europeu sobre a
Comunicação da Comissão ao Parlamento
Europeu, ao Conselho de Ministros, ao Comité
Económico e Social e ao Comité das Regiões
intitulada "Desenvolvimento do Mercado da
Televisão Digital na União Europeia - Relatório
no contexto da Directiva 95/47/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de
Outubro de 1995, relativa à utilização de normas
para a transmissão de sinais de televisão"

A5-0143/2000 ITRE JUNHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
comunicação da Comissão ao Parlamento
Europeu e ao Conselho sobre o peso do passado
nuclear decorrente das actividades realizadas
pelo CCI no âmbito do Tratado Euratom –
Desmantelamento das instalações nucleares
obsoletas e gestão dos resíduos

A5-0159/2000 ITRE JUNHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
Comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu relativa a um Plano de acção
comunitário para a reconstrução da América
Central

A5-0133/2000 AFET JUNHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre o 10º
Relatório anual dos Fundos Estruturais 1998

A5-0138/2000 RETT JUNHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
Relatório Anual da Comissão "Fundo de Coesão
- 1998"

A5-0140/2000 RETT JUNHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
Décimo Sexto Relatório Anual sobre o Controlo
da Aplicação do Direito Comunitário - 1998

A5-0132/2000 JURI JUNHO - 00 pendente
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seguimento =*
ou observações

Resolução do Parlamento Europeu sobre os
direitos fundamentais na Sérvia e no Kosovo

B5-0569/2000 Gr. Pol. JUNHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
tentativa de golpe de Estado no Paraguai e a
detenção do General Oviedo

B5-0571/2000 Gr. Pol. JUNHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre as
eleições presidenciais no Peru

B5-0570/2000 Gr. Pol. JUNHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
estabelecimento de uma política europeia comum
em matéria de segurança e de defesa, tendo em
vista o Conselho Europeu de Santa Maria da
Feira

B5-0505/2000 AFET JUNHO - 00 Conclusões do
Conselho Europeu
da Feira, 19 e 20 de

Junho de 2000

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
situação da imprensa na Tunísia

B5-0508/2000 Gr. Pol. JUNHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre medidas
a favor do sector das frutas com casca e da
alfarroba

B5-0566/2000 Gr. Pol. JUNHO - 00 pendente

Decisão do Parlamento Europeu sobre o pedido
de levantamento da imunidade do Deputado
Andreas Brie

A5-0151/2000 JURI JUNHO - 00 *

Decisão do Parlamento Europeu sobre o pedido
de levantamento da imunidade de Johann
Kronberger

A5-0158/2000 JURI JUNHO - 00 art 6 Regimento do
PE

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
Comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu: “Criação do céu único
europeu”

A5-0141/2000 RETT JULHO - 00 pendente
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Título do documento N° do Doc.

Autor:
Grupo

político /
comissão
parlam.

Sessão de
aprovação do

documento

Sessão de
comunicação

COM
seguimento

dado

COM
decisão de dar

seguimento

Sem
seguimento =*
ou observações

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera a Directiva 91/308/CEE do Conselho,
de 10 de Junho de 1991, relativa à prevenção da
utilização do sistema financeiro para efeitos de
branqueamento de capitais

A5-0175/2000 LIBE JULHO - 00 art 251§2 TCE

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera pela vigésima-segunda vez a Directiva
76/769/CEE relativa à aproximação das
disposições legislativas, regulamentares e
administrativas dos Estados-Membros
respeitantes à limitação da colocação no mercado
e da utilização de algumas substâncias e
preparações perigosas (ftalatos), e que altera a
Directiva 88/378/CEE do Conselho relativa à
aproximação das legislações dos Estados-
Membros respeitantes à segurança dos
brinquedos

A5-0149/2000 ENVI JULHO - 00 art 251§2 TCE

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

A5-0152/2000 ENVI JULHO - 00 art 251§2 TCE

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera o Regulamento (CEE)
nº 2158/92 relativo à protecção das florestas da
Comunidade contra os incêndios

A5-0152/2000 ENVI JULHO - 00 art 251§2 TCE

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

A5-0186/2000 CULT JULHO - 00 art 251§2 TCE
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Título do documento N° do Doc.

Autor:
Grupo

político /
comissão
parlam.

Sessão de
aprovação do

documento
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comunicação

COM
seguimento

dado

COM
decisão de dar

seguimento

Sem
seguimento =*
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Recomendação do Parlamento Europeu e do
Conselho sobre a cooperação europeia com vista
à avaliação da qualidade do ensino básico e
secundário

A5-0185/2000 CULT JULHO - 00 art 251§2 TCE

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece normas de eficiência energética
para balastros de tubos de iluminação
fluorescente

C5-0268/2000 ITRE JULHO - 00 art 251§2 TCE

Directiva 2000/   /CE do Parlamento Europeu e
do Conselho que altera a Directiva 91/440/CEE
do Conselho relativa ao desenvolvimento dos
caminhos-de-ferro comunitários

A5-0173/2000 RETT JULHO - 00 art 251§3 TCE

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

A5-0171/2000 RETT JULHO - 00 art 251§3 TCE

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera a Directiva 95/18/CE relativa às
licenças das empresas de transporte ferroviário

A5-0171/2000 RETT JULHO - 00 art 251§3 TCE
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Autor:
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COM
decisão de dar

seguimento

Sem
seguimento =*
ou observações

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera as Directivas 89/48/CEE e 92/51/CEE,
relativas ao sistema geral de reconhecimento das
formações profissionais, e que completa as
Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE,
78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e
93/16/CEE relativas às profissões de enfermeiro
responsável por cuidados gerais, dentista,
veterinário, parteira, arquitecto, farmacêutico e
médico

A5-0174/2000 JURI JULHO - 00 art 251§3 TCE

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece um regime de
identificação e registo de bovinos e relativo à
rotulagem da carne de bovino e dos produtos à
base de carne de bovino, e que revoga o
Regulamento (CE) nº 820/97

A5-0193/2000 ENVI JULHO - 00 art 251§3 TCE

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que permite a participação voluntária
de organizações num sistema comunitário de
ecogestão e auditoria (EMAS)

A5-0165/2000 ENVI JULHO - 00 art 251§3 TCE

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a valores-limite para o benzeno e o
monóxido de carbono no ar ambiente

A5-0166/2000 ENVI JULHO - 00 art 251§3 TCE

Recomendação do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece os critérios mínimos
aplicáveis às inspecções ambientais nos
Estados-Membros

A5-0164/2000 ENVI JULHO - 00 art 251§3 TCE
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Autor:
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seguimento

Sem
seguimento =*
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Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo ao instrumento financeiro para
o ambiente (LIFE)

A5-0172/2000 DELE JULHO - 00 art 251§5 TCE

Decisão do Conselho relativa à contribuição da
Comunidade para o Fundo Internacional para a
"Desobstrução da Via Navegável do Danúbio"

C5-0297/2000 BUDG JULHO - 00 pendente

Decisão do Conselho relativa à conclusão de um
acordo entre a Comunidade e a República de
Chipre que estabelece a cooperação no domínio
das pequenas e médias empresas no âmbito do
terceiro programa plurianual para as pequenas e
médias empresas (PME) da União Europeia
(1997-2000)

C5-0324/2000 ITRE JULHO - 00 pendente

Decisão-quadro do Conselho relativa ao combate
à fraude e à falsificação de meios de pagamento
que não em numerário

A5-0176/2000 LIBE JULHO - 00 pendente

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

A5-0179/2000 LIBE JULHO - 00 pendente

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

A5-0124/2000 AGRI JULHO - 00 pendente

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

A5-0124/2000 AGRI JULHO - 00 pendente
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seguimento

Sem
seguimento =*
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Decisão do Conselho relativa a um programa de
incentivo ao desenvolvimento, à distribuição e à
promoção de obras audiovisuais europeias
(MEDIA Plus - Desenvolvimento, Distribuição e
Promoção) (2001-2005)

A5-0186/2000 CULT JULHO - 00 pendente

Iniciativa do Reino da Dinamarca com vista à
aprovação de uma decisão-quadro do Conselho
em matéria de combate aos crimes graves contra
o ambiente

A5-0178/2000 LIBE JULHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
Orçamento 2001 na perspectiva do processo de
concertação antes da primeira leitura do
Conselho

A5-0184/2000 BUDG JULHO - 00 art 272§3 TCE

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
Projecto de Orçamento Rectificativo e
Suplementar nº 1 ao Orçamento Geral das
Comunidades Europeias para o exercício de 2000

A5-0183/2000 BUDG JULHO - 00 art 272§5 TCE

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
projecto de Orçamento Rectificativo e
Suplementar nº 2/2000 das Comunidades
Europeias para o exercício de 2000

A5-0192/2000 BUDG JULHO - 00 art 272§5 TCE

Decisão do Parlamento Europeu sobre a
concessão de quitação à Comissão pela execução
do Orçamento Geral da União Europeia para o
exercício de 1998

A5-0190/2000 BUDG JULHO - 00 art 276§3 TCE

Decisão do Parlamento Europeu que encerra as
contas relativas à execução do Orçamento Geral
da União Europeia para o exercício de 1998

A5-0190/2000 BUDG JULHO - 00 art 276§3 TCE
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Resolução do Parlamento Europeu que contém as
observações que fazem parte integrante da
decisão que dá quitação à Comissão pela
execução do Orçamento Geral da União Europeia
para o exercício de 1998

A5-0190/2000 BUDG JULHO - 00 art 276§3 TCE

Decisão do Parlamento Europeu sobre a
concessão de quitação à Comissão pela gestão
financeira dos Sexto, Sétimo e Oitavo Fundos
Europeus de Desenvolvimento no exercício de
1998

A5-0167/2000 CONT JULHO - 00 art 276§3 TCE

Decisão do Parlamento Europeu que encerra as
contas dos Sexto, Sétimo e Oitavo Fundos
Europeus de Desenvolvimento relativas ao
exercício de 1998

A5-0167/2000 CONT JULHO - 00 art 276§3 TCE

Resolução do Parlamento Europeu que inclui as
observações que acompanham a decisão do
Parlamento Europeu que dá quitação à Comissão
pela execução dos Sexto, Sétimo e Oitavo
Fundos Europeus de Desenvolvimento no
exercício de 1998

A5-0167/2000 CONT JULHO - 00 art 276§3 TCE

Decisão do Parlamento Europeu sobre a
concessão de quitação quanto à execução do
Orçamento Geral da União Europeia do exercício
de 1998 - Secção I – Parlamento Europeu/Anexo
Provedor de Justiça

A5-0189/2000 CONT JULHO - 00 Capítulo IX
Regimento PE

Resolução do Parlamento Europeu sobre as
conclusões do Conselho Europeu de Santa Maria
da Feira de 19 e 20 de Junho de 2000

B5-0587/2000 Gr. Pol. JULHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre as
eleições legislativas no Zimbabué

B5-0599/200 Gr. Pol. JULHO - 00 pendente
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Resolução do Parlamento Europeu sobre a
imigração ilegal e a descoberta, em Dover, de 58
cadáveres de imigrantes clandestinos

B5-0596/2000 Gr. Pol. JULHO - 00 pendente

Decisão da Comissão relativa ao nível de
protecção assegurado pelos princípios de "porto
seguro" e pelas respectivas questões mais
frequentes (FAQ) emitidas pelo “Department of
Commerce” dos EUA

A5-0177/2000 LIBE JULHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
projecto de Orientações para os vários tipos de
acções inovadoras no âmbito do artigo 22º do
Regulamento Geral (CE/1260/99) de 21 de Junho
de 1999 - Acções inovadoras ao abrigo do artigo
6º do Regulamento FSE

A5-0182/2000 EMPL JULHO - 00 pendente

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

A5-0180/2000 ITRE JULHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
relatório anual 1999 do Banco Central Europeu

A5-0169/2000 ECON JULHO - 00 art 113 TCE

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
comunicação da Comissão em matéria de
estratégia de comunicação a prosseguir nas
últimas fases da realização da União Económica
e Monetária

A5-0170/2000 ECON JULHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre as
deliberações da Comissão das Petições no ano
parlamentar de 1999-2000

A5-0162/2000 PETI JULHO - 00 pendente
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Resolução do Parlamento Europeu sobre o
relatório anual sobre as actividades do Provedor
de Justiça Europeu em 1999 (C5-0303/2000)

A5-0181/2000 PETI JULHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
Relatório da Comissão sobre a adopção da
Directiva 92/85/CEE, de 19 de Outubro de 1992,
relativa à implementação de medidas destinadas a
promover a melhoria da segurança e da saúde das
trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no
trabalho

A5-0155/2000 EMPL JULHO - 00 pendente

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
"Desenvolvimento do transporte marítimo de
curta distância na Europa: Uma alternativa
dinâmica numa cadeia de transportes sustentável
– Segundo relatório bienal de progresso"

A5-0139/2000 RETT JULHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre a
situação nas Ilhas Fiji e Salomão

B5-0616/2000 Gr. Pol. JULHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
Projecto de Redução da Pobreza na China
Ocidental e o futuro do Tibete

B5-0608/2000 Gr. Pol. JULH0O - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre o rapto
de crianças pelo Lord's Resistance Army (LRA)

B5-0611/2000 Gr. Pol. JULHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre as ilhas
Molucas

B5-0609/2000 Gr. Pol. JULHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre a pena
de morte nos Estados Unidos

B5-0613/2000 Gr. Pol. JULHO - 00 pendente
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Resolução do Parlamento Europeu sobre o Euro
2000

B5-0625/2000 Gr. Pol. JULHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre o Iraque B5-0618/2000 Gr. Pol. JULHO - 00 pendente
Resolução do Parlamento Europeu sobre a
reconstrução e recuperação das zonas afectadas
pelas catastróficas inundações ocorridas na
Venezuela em Dezembro de 1999

B5-0615/2000 Gr. Pol. JULHO - 00 pendente

Resolução do Parlamento Europeu sobre o
Observatório Europeu do Racismo e da
Xenofobia

B5-0628/2000 Gr. Pol. JULHO - 00 pendente

Acordo-quadro sobre as relações entre o
Parlamento Europeu e a Comissão

C5-0349/2000 JULHO - 00 §28 do citado
acordo-quadro

Decisão  do Parlamento Europeu sobre a decisão
da Conferência dos Presidentes de não propor a
constituição de uma comissão temporária de
inquérito sobre o sistema de intercepção
«Echelon»

B5-0594/2000 CdP. JULHO - 00 pendente

Decisão do Parlamento Europeu relativa à
constituição de uma comissão temporária sobre o
sistema de intercepção “ECHELON”

B5-0593/2000 CdP. JULHO - 00 pendente

Declaração escrita sobre a memória do
Holocausto

JULHO - 00 art 51§4 Regimento
PE



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: 27
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 29
Type: mailto

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

Page: 29
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: 32
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:maarit.laurila@esc.eu.int
New: mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:Patrick.Feve@esc.eu.int
New: mailto:Patrick.Feve@cese.europa.eu
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