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Sr. Günter LÜTTGE

O Sr. Günter LÜTTGE, Deputado ao Parlamento Europeu  (PSE/DE), faleceu em 7 de Setembro de
2000, com  62 anos.

Eleito pela primeira vez nas eleições de Junho de 1989, foi reeleito em 1994 e 1999.

Membro do Grupo do Partido dos Socialistas Europeus, o Sr. Günter LÜTTGE trabalhou em várias
comissões e delegações parlamentares e, muito particularmente, na Comissão dos Transportes e do
Turismo, da qual  foi vice-presidente durante toda a legislatura anterior.

____________________
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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

Recorda-se que os Presidentes em exercício, Deputados Jacques POOS e Richard BALFE,
mandaram distribuir aos deputados do Parlamento Europeu as seguintes comunicações:

24/00 Horário de abertura do "private Members' Bar", situado junto à entrada das salas de
recepção dos deputados do edificio ASP em Bruxels

26/00 Observância das normas vigentes em matéria de grupos oficiais de visitantes

28/00 Viaturas de serviço

29/00 Abertura de Cabeleireiro e serviço de Limpeza a Seco em Bruxelas

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

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

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

*
*     *
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PARLAMENTO EUROPEU

COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

Fim de mandato de um deputado português do Parlamento Europeu

Na sessão de 4 de Setembro de 2000,  o Parlamento tomou nota da nomeação do

Deputado Fernando REIS (PPE-DE/PT)

como Presidente da Câmara de Barcelos. Nos termos do artigo 8º, nº 4, do Regimento, o seu
mandato no Parlamento Europeu cessa em 17 de Julho de 2000.

____________________

Demissão de um deputado francês do Parlamento Europeu

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

Deputado Robert HUE  (GUE/NGL/FR)

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

O Parlamento tomou nota deste acto na sessão plenária de 4 de Setembro de 2000.

____________________
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Demissão de uma deputada grega do Parlamento Europeu

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

Deputada Marietta GIANNAKOU-KOUTSIKOU  (PPE-DE/GR)

apresentou a sua demissão do cargo de deputada do Parlamento Europeu, com efeito a partir de 4
de Setembro de 2000.

O Parlamento tomou nota deste acto na sessão plenária de 4 de Setembro de 2000.

____________________

Notificação oficial da eleição de um deputado sueco
para o Parlamento Europeu

Na sessão plenária de 4 de Setembro de 2000, o Parlamento Europeu tomou nota da eleição do

Deputado Hans KARLSSON
em substituição do Deputado Pierre SCHORI (PSE/SV),
com efeito a partir de 1 de Agosto de 2000

____________________
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Notificação oficial da eleição de uma deputada portuguesa
para o Parlamento Europeu

Na sessão plenária de 4 de Setembro de 2000, o Parlamento Europeu tomou nota da eleição da

Deputada Regina Maria PINTO DA FONSECA RAMOS BASTOS
em substituição do Deputado Fernando REIS (PPE-DE/PT),
com efeito a partir de 1 de Setembro de 2000

____________________

Notificação oficial da eleição de um deputado grego
para o Parlamento Europeu

Na sessão plenária de 4 de Setembro de 2000, o Parlamento Europeu tomou nota da eleição do

Deputado Stavros XARCHAKOS
em substituição da Deputada Marietta GIANNAKOU- KOUTSIKOU (PPE-DE/GR),
com efeito a partir de 4 de Setembro de 2000

____________________

Notificação oficial da eleição de  um deputado francês
para o Parlamento Europeu

Na sessão plenária de 8 de Setembro de 2000, o Parlamento Europeu tomou nota da eleição do

Deputado Philippe A.R. HERZOG
em substituição do Deputado Robert HUE (GUE/NGL/FR),
com efeito a partir de 1 de Agosto de 2000

____________________
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Em 8 de Setembro de 2000, o Parlamento Europeu toma nota de que o

Deputado Claudio MARTELLI

deixou de ser membro do Grupo do PSE  com efeito a partir de 30 de Agosto de 2000.

A partir desta data o Deputado MARTELLI deverá passar, assim, a constar da lista dos Deputados
Não Inscritos.

____________________
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Texte Heure des Questions

PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0535/00)  5 e 6 de Setembro de 2000

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Ioannis THEONAS A exploração desumana e violação frontal dos direitos
da criança nos Estados Unidos da América

H-0626/00

Glenys KINNOCK Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações
Unidas sobre as Crianças

H-0643/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Participação dos parceiros sociais H-0627/00

Glyn FORD O Professor Anton Pelinka e a Áustria H-0697/00

Cristina GUTIÉRREZ-
CORTINES

Pedido de avaliação documentada do nível de
escolarização das crianças e dos jovens dos países
candidatos à UE

H-0597/00

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Directivas de negociação do capítulo agrícola do acordo
de Comércio Livre com o Magrebe

H-0605/00

Alexandros ALAVANOS Relação de parceria UE-Turquia H-0610/00

John McCARTIN Subsídios à agricultura nos Estados Unidos H-0614/00

Myrsini ZORBA Conferência Intergovernamental: supressão da
unanimidade para os assuntos culturais

H-0616/00

María IZQUIERDO
ROJO

Custo do alargamento e agricultura mediterrânica H-0617/00

Anna KARAMANOU Agressão contra a minoria grega na aldeia de
Dervitsani, na Albânia

H-0619/00

Esko SEPPÄNEN Redução da ajuda Tacis à Rússia H-0622/00

Manuel PÉREZ
ÁLVAREZ

Incidentes ocorridos no mercado de Matosinhos H-0624/00

Jonas SJÖSTEDT Reuniões do Conselho abertas ao público H-0625/00



INFORMAÇÕES GERAIS 15

Boletim 02.10.2000
Fecho da redacção: 22.09.2000

- PT - PE 291.822

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Ilka SCHRÖDER Cooperação com as redes consultivas em matéria de
estupefacientes

H-0613/00

John BOWIS Parecer científico sobre os ftalatos H-0629/00

Ioannis SOULADAKIS Necessidades hídricas no Médio Oriente H-0688/00

Mikko PESÄLÄ Transporte de animais H-0689/00

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. VITORINO

Mary BANOTTI Comunicação sobre os direitos das crianças H-0600/00

Lennart SACRÉDEUS Livre circulação de pessoas no Espaço Schengen H-0606/00

Bernd POSSELT Academia Europeia de Polícia H-0692/00

Sra. DIAMANTOPOULOU

Michl EBNER Segurança social no quadro de uma economia europeia
mais forte

H-0647/00

Glenys KINNOCK Organizações não governamentais sociais europeias H-0649/00

Mihail PAPAYANNAKIS Problema do emprego na Grécia H-0675/00

Sr. FISCHLER

Guido SACCONI Atrasos no reconhecimento do "Certificado de
especificidade alimentar"

H-0602/00

Patricia McKENNA Ajudas comunitárias à Coillte H-0609/00

María IZQUIERDO
ROJO

Custo do alargamento e agricultura mediterrânica H-0618/00

Marjo MATIKAINEN-
KALLSTRÖM

Subsídios à cultura do tabaco H-0633/00



INFORMAÇÕES GERAIS16

Boletim 02.10.2000
Fecho da redacção: 22.09.2000

- PT - PE 291.822

RESUMO DO PERÍODO DE
PERGUNTAS

SETEMBRO 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 40 14 20 5 0 6 0 MOSCOVICI

Comissão 69 14 52 8 3 0 0 BYRNE
VITORINO
DIAMANTOPOULOU
FISCHLER

Total 109 28 72 13 3 6 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

9/2000 293.050 BUSHILL-MATTHEWS Comité Económico e Social 14.06.2000 14.09.2000 18

10/2000 293.051 BUSHILL-MATTHEWS Comité das Regiões 14.06.2000 14.09.2000 17

11/2000 295.786 LANG Respeito dos Direitos do Homem nos
países candidatos à adesão

05.09.2000 05.12.2000  3

                                                
1 Situação em  08.09.2000
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

112/2000

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o veredicto no segundo processo de Anwar Ibrahim

Bruxelas, 10 de Agosto de 2000

A União Europeia regista com preocupação o veredicto anunciado em 8 de Agosto de 2000 contra
Datuk Seri Anwar Ibrahim, antigo Vice-Primeiro Ministro da Malásia, bem como a sua condenação
a 9 anos de prisão, que vem juntar-se ao veredicto pronunciado no primeiro processo.

A União Europeia acompanhou atentamente os debates neste processo, a que assistiram
representantes das suas missões em Kuala Lumpur. A União Europeia recorda as suas declarações
anteriores, de 2 de Outubro de 1998, 27 de Novembro de 1998 e 14 de Abril de 1999, relativas à
detenção e ao primeiro processo de Datuk Seri Anwar Ibrahim, e lamenta que diversos aspectos da
forma como decorreu o segundo processo, tal como sucedera já no primeiro, suscitem sérias
dúvidas quanto à sua equidade.

A União Europeia exige que o recurso, já anunciado pelos advogados de defesa, decorra de acordo
com as normas reconhecidas pela comunidade internacional no âmbito de um processo equitativo.
A União Europeia continuará a acompanhar atentamente este processo.

A presente declaração é igualmente subscrita pela Bulgária, Eslováquia, Estónia, Hungria, Letónia,
Lituânia, Polónia, Roménia, e pela República Checa, bem como por Chipre e Malta, países também
associados, e pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço
Económico Europeu.

_______________

113/2000
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

relativa aos actos de violência que acompanharam a investidura do Presidente do Perú,
Alberto Fujimori

Bruxelas,  7 de Agosto de 2000

A União Europeia deplora profundamente os violentos acontecimentos registados em Lima em
28 de Julho passado, que se saldaram pela morte de seis cidadãos peruanos. A União Europeia
condena toda a manifestação de violência e exorta todos os sectores da vida política peruana a
procurarem o entendimento e a conciliação por via pacífica e no respeito recíproco.

A União Europeia incita as autoridades peruanas a empreenderem uma investigação aturada, com
todas as garantias de independência e isenção necessárias, para elucidar os factos e aplicar as
correspondentes sanções.
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A União Europeia reitera o seu apoio aos esforços envidados no âmbito da OEA de ajuda à
consolidação da democracia no Perú. A União Europeia espera que todos os sectores da vida
política saibam dar provas de maturidade e revelem uma atitude construtiva para começarem a pôr,
quanto antes, em prática o calendário proposto pela missão de alto nível da OEA para o
fortalecimento das instituições públicas e da co--existência democrática no Perú.

A União Europeia exorta o Governo peruano a pôr em prática os princípios relativos à democracia
constantes da Declaração do Rio, em que assenta a parceria entre a União Europeia e a América
Latina.

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

_______________

114/200
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o bombardeamento de alvos civis no Sudão
Bruxelas, 18 de Agosto de 2000

A União Europeia exprime a sua profunda preocupação com os recentes bombardeamentos da
aviação sudanesa, que atingiram instalações civis, nomeadamente os efectuados em 7 e 8 de Agosto
em Mapel, próximo de uma importante base das Nações Unidas.

A União Europeia congratula-se por se terem podido retomar os voos da Operação "Lifeline Sudan"
(OLS), na sequência de novas garantias sudanesas em matéria de segurança e pretende que o
Governo sudanês respeite escrupulosamente os seus compromissos perante as Nações Unidas.
A UE apela às partes beligerantes para que observem os princípios do direito humanitário
internacional, nomeadamente os relativos à segurança do pessoal das Nações Unidas, consignados
na Convenção de 9 de Dezembro de 1994, e ao livre acesso das ONG às populações civis em
dificuldade.
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A União Europeia lamenta que não tenha sido renovado o cessar-fogo humanitário, que terminou
em 15 de Julho, e lamenta igualmente a ofensiva lançada desde há dois meses pelo SPLM, apelando
aos beligerantes para que negociem rapidamente um novo cessar-fogo e retomem, sem reservas, as
discussões de paz iniciadas sob os auspícios da IGAD.

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

_______________

115/2000
Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre

a tomada a cargo, pela MINUK, da fábrica de chumbo de Zvecan, no Kosovo
Bruxelas,  21 de Agosto de 2000

A União Europeia aprova a decisão da MINUK de tomar a seu cargo a fábrica de chumbo de
Zvecan, no Kosovo.

Esta medida tornou-se necessária em virtude do elevadíssimo nível de poluição gerado pelo
funcionamento da fábrica, que representava um grave perigo para a saúde pública e para o
ambiente. A União Europeia lamenta que a equipa que até agora administrava a fabrica de Zvecan
não tenha tomado qualquer medida adequada para limitar este perigo e tenha assim obrigado a
MINUK a intervir.

A UE observa que, ao fazê-lo, a MINUK agiu em conformidade com o mandato que lhe foi
conferido pela Resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que dispõe que a
reconstrução das infra-estruturas e a recuperação da economia fazem parte das competências cujo
exercício foi confiado, a título provisório, à MINUK.
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Ao executar a sua decisão, a MINUK beneficiou do apoio da KFOR, de acordo com o disposto na
Resolução 1244. A União Europeia lamenta profundamente que tenham sido cometidos actos de
violência contra as forças da CIVPOL e da KFOR e condena toda e qualquer tentativa de retardar a
execução da Resolução 1244 ou de contrariar as decisões do Representante Especial do Secretário-
-Geral das Nações Unidas.

A União Europeia apoiará os esforços da MINUK no combate aos riscos de degradação do
ambiente que decorrem do estado em que se encontra o complexo mineiro e industrial de Trepca e
prestará, por intermédio da Agência Europeia de Reconstrução, uma ajuda máxima de 6 milhões
de euros à implementação do plano preparado pela MINUK para os aspectos ligados ao ambiente e
à segurança dos trabalhadores.

A União Europeia recorda que vários dos seus Estados-Membros decidiram também, a nível
nacional, dar um contributo financeiro para a execução deste plano.

_______________

116/2000
Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a criação da Assembleia Constituinte e Legislativa

na República Democrática do Congo
Bruxelas,  23 de Agosto de 2000

A União Europeia toma nota da criação da Assembleia Constituinte e Legislativa em Lubumbashi,
em 21 de Agosto de 2000.

Decidiu, todavia, não assistir à cerimónia de abertura da Assembleia, considerando que não é certa a
compatibilidade entre esta nova instituição e o diálogo nacional previsto no Acordo de Lusaka.

A União Europeia reafirma que o diálogo nacional constitui a base para uma reconciliação autêntica
entre os congoleses e é um elemento essencial para a resolução do actual conflito. Houve
numerosos Estados-Membros que contribuíram financeiramente para a sua preparação e a União
Europeia reservou dotações para esse efeito.
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A União Europeia apela aos membros da Assembleia Constituinte e Legislativa para que procurem
não prejudicar nos seus trabalhos a nova ordem política nem, em particular, a criação das
instituições de transição que deverão ser implementadas em conformidade com a ordem de
trabalhos estabelecida para o diálogo nacional.

A União Europeia faz votos por que o funcionamento da Assembleia Constituinte e Legislativa dê
um contributo positivo para a preparação do diálogo nacional, sem tomar o seu lugar.

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

_______________

117/2000
Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a Conferência de Paz na Somália reunida em Arta

Bruxelas,  25 de Agosto de 2000

A União Europeia congratula-se com a designação de uma Assembleia Nacional de transição,
representativa de todas as sensibilidades da sociedade somaliana, pelos delegados da Conferência
de Paz de Arta, esperando que esta primeira etapa na via do renascer das instituições nacionais e da
formação de um Governo provisório contribua para o restabelecimento de uma paz desejada pela
esmagadora maioria do povo da Somália.

A União Europeia congratula-se com os esforços desenvolvidos pelo Jibuti, anfitrião da
Conferência de Arta, para regular um conflito devastador e desestabilizador para a região e reafirma
o seu apoio ao plano de paz do Presidente Guelleh.
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A UE apela aos intervenientes somalianos que se mantêm à margem do processo de paz – em
particular aos que desenvolveram uma capacidade positiva de governo em algumas regiões do país
– para que se juntem a esta diligência promissora iniciada em Arta com vista à reconstrução do
Estado e da unidade nacional da Somália. É desejo da União que todas as partes desenvolvam todos
os esforços possíveis para atingir esse fim e que, numa atmosfera de entendimento, os países da
região continuem a apoiar um processo que é essencial para o desenvolvimento pacífico de todo o
Corno de África.

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.

_______________

118/2000
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre o atentado ocorrido na sexta-feira, 18 de Agosto, em Pristina,
no edifício da missão da OSCE onde se encontram as instalações dos partidos políticos

do Kosovo e a sede da Representação Jugoslava em Pristina
Bruxelas,  23 de Agosto de 2000

A União Europeia condena vigorosamente o atentado ocorrido na sexta-feira, 18 de Agosto, em
Pristina, no edifício da missão da OSCE onde se encontram as instalações dos partidos políticos do
Kosovo e a sede da Representação Jugoslava naquela cidade.

Condena com igual vigor o intolerável atentado que causou ferimentos em diversas crianças
kosovares sérvias na mesma data.

A União Europeia faz votos por que os autores destes atentados sejam identificados e detidos o mais
rapidamente possível.
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A União verifica com preocupação o prosseguimento dos actos de violência entre as comunidades e
a continuação da violência de carácter político com a aproximação das eleições locais
de 28 de Outubro.

A comunidade internacional continuará a recorrer com determinação a todos os meios para que as
eleições sejam devidamente preparadas e se realizem nas melhores condições possíveis, e não
deixará que os extremistas dos diferentes sectores tentem sabotar e fazer fracassar o processo
eleitoral.

A União Europeia apela a todos os responsáveis kosovares para que apoiem os esforços da MINUK
e da KFOR para pôr termo às violências.

_______________

119/2000

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a Cimeira de Arusha

Bruxelas,  29 de Agosto de 2000

A União Europeia congratula o Presidente Mandela, a equipa de mediação e os negociadores do
Burundi pelos seus esforços, que permitiram a realização da Cimeira de Arusha consagrada ao
Burundi, em 28 de Agosto de 2000.

A União Europeia saúda a assinatura, nessa ocasião, de um protocolo que representa uma nova e
importante etapa na via da reconciliação nacional. A UE insta as partes signatárias a implicarem-se
solidariamente na execução das disposições acordadas, e apela a que as que se recusaram a assinar o
protocolo a reverem a sua posição e anuam nos compromissos indispensáveis.
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A UE encoraja vivamente os negociadores a redobrarem de esforços a fim de se alcançar
rapidamente, mas com serenidade, um compromisso sobre os pontos ainda pendentes, para se
concluírem os avanços alcançados em 28 de Agosto.

A UE declara-se muito preocupada com a continuação dos combates no país, cujas principais
vítimas são civis inocentes. A UE exorta o povo do Burundi a rejeitar a violência, e pede em
especial aos grupos armados que suspendam as hostilidades e se sentem à mesa das negociações.

A União Europeia reafirma a sua vontade de apoiar o processo de paz, nomeadamente através da
sua ajuda à reabilitação e ao desenvolvimento do Burundi.

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

_______________

120/2000
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre as recentes eleições no Estado mexicano do Chiapas
Bruxelas,  25 de Agosto de 2000

A União Europeia congratula-se com o bom desenrolar das operações eleitorais no Chiapas, que
vem confirmar a sólida implantação da democracia no México.

A UE regista a escolha dos eleitores, que recaiu maioritariamente em Pablo Salazar Mendiguchia,
candidato da "Aliança pelo Chiapas", que felicita na sua qualidade de Governador eleito deste
Estado.

A União Europeia apela a todos os intervenientes no conflito do Chiapas para que tenham em
consideração a vontade popular livremente expressa nos escrutínios de 2 de Julho e 20 de Agosto,
incentivando-os a retomarem o diálogo o mais rapidamente possível, a fim de alcançar uma solução
negociada para todos os aspectos do conflito.

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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121/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o destino da população civil etíope e eritreia
Bruxelas,  1 de Setembro de 2000

A União Europeia condena as atrocidades cometidas, no conflito entre a Etiópia e a Eritreia, contra
as populações civis de ambos os países, designadamente as que ocorreram depois de celebrado o
acordo de cessação das hostilidades em 18 de Junho de 2000.

A União Europeia apela aos Governos da Etiópia e da Eritreia, responsáveis pelo destino dos
cidadãos do outro país colocados sob a sua autoridade, para que ponham cobro a esses actos,
cumprindo plenamente as suas obrigações para com esses cidadãos, tal como definidas na
Convenção de Genebra, e para que, em colaboração com o CICV, facilitem o regresso das pessoas
que o desejem ao respectivo país de origem. Apela aos dois países no sentido de o CICV e as
demais organizações competentes terem acesso total e incondicional a todos os locais de
internamento de civis e – em conformidade com a Convenção de Genebra – aos campos de
prisioneiros de guerra.

A União Europeia reitera o seu apoio ao processo de paz e de consolidação do cessar-fogo acordado
entre a Etiópia e a Eritreia, que não deve ser fragilizado por qualquer atentado aos direitos dos
cidadãos de um destes países. A União gostaria que as conversações indirectas fossem reatadas o
mais rapidamente possível e que os dois Governos participassem nessas conversações com a
vontade de chegar a um acordo de paz duradouro.

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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122/2000
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre a Cimeira de Chefes de Estado dos países da América do Sul
Bruxelas,  1 de Setembro de 2000

A União Europeia saúda a iniciativa do presidente Fernando Henrique Cardoso de organizar uma
Cimeira de Chefes de Estado sul-americanos em Brasília, em 31 de Agosto e 1 de Setembro
próximos.

Apoia plenamente essa iniciativa que, ao promover o diálogo à escala do sub-continente, contribui
para aprofundar os processos de integração e favorece a estabilidade regional.

A União Europeia considera que a América do Sul contribui desse modo para o reforço do
equilíbrio internacional e a construção do mundo multipolar vaticinado pelos participantes na
Cimeira do Rio de Janeiro de 29 e 30 de Junho de 1999.

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e a Turquia,
países igualmente associados, e também a Islândia, o Listenstaine e a Noruega, países da AECL
membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem a presente declaração.

_______________
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123/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a Birmânia/Mianmar
Bruxelas, 2 de Setembro de 2000

A União Europeia está particularmente preocupada com a situação política em Rangum/Yangon e
com o regresso forçado de Aung San Suu Kyi à capital. A União Europeia considera que esta
decisão constitui uma violação inaceitável do direito de livre circulação de Aung San Suu Kyi.

A União Europeia condena esta violação da liberdade de circulação, de expressão e de reunião da
Secretária-Geral da Liga Nacional para a Democracia. A União Europeia não pode deixar de
deplorar as medidas de intimidação contra Aung San Suu Kyi e as ameaças às actividades da Liga
Nacional para a Democracia.

A União Europeia recorda que as autoridades birmanesas são responsáveis pela segurança e pela
saúde de Aung San Suu Kyi, e apela para que seja garantida a liberdade de acesso a esta última.
A União Europeia salienta a urgente necessidade de um diálogo entre as autoridades birmanesas e a
Liga Nacional para a Democracia, o qual constitui o único meio de ultrapassar o actual impasse e de
progredir na via da democracia e da reconciliação nacional. A União Europeia insta as autoridades
birmanesas a tomarem, sem demora, medidas para este efeito.

_______________
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124/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

relativa a Timor Ocidental
Bruxelas,  7 de Setembro de 2000

A UE condena com a maior firmeza a agressão cometida contra uma equipa do ACNUR em 6 de
Setembro, em Timor Ocidental, de que resultou a morte trágica de três membros do pessoal do
ACNUR. A União deplora a actual insegurança em Timor Ocidental, que afecta igualmente a
segurança de Timor-Leste e obriga as Nações Unidas a interromper a ajuda humanitária aos
refugiados e a tomar medidas de retirada do pessoal internacional e de uma parte do pessoal local.

A UE insta as autoridades indonésias a proceder à detenção e ao julgamento dos autores desta
agressão, a pôr termo à acção desestabilizadora das milícias e a garantir a segurança dos refugiados,
bem como a do pessoal humanitário e do pessoal internacional em Timor Ocidental, a fim de que
este possa retomar rapidamente as suas actividades.

A UE recorda que é urgente solucionar no mais curto prazo a questão dos refugiados que se
encontram em Timor Ocidental.

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

_______________
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125/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a saúde do jornalista sérvio Miroslav FILIPOVIC

Bruxelas,  8 de Setembro de 2000

A União Europeia manifesta a sua grande preocupação quanto ao destino de Miroslav Filipovic,
jornalista sérvio condenado por um tribunal militar a sete anos de prisão em 27 de Julho de 2000. A
União Europeia condenou firmemente, nessa ocasião, a sua encarceração, a realização do processo e
as condições em que o mesmo decorreu, bem como a sentença pronunciada. O estado de saúde de
Miroslav Filipovic inspira neste momento à UE a maior preocupação. Segundo as informações que
a UE pôde obter, Miroslav Filipovic, que sofre de graves problemas cardíacos, não está a receber os
cuidados adequados. A UE insta as autoridades jugoslavas a tomarem as medidas necessárias para
que sejam providenciados ao jornalista, até ao seu completo restabelecimento, os cuidados que o
seu estado de saúde justifica. A UE recorda a sua firme condenação das condições em que decorreu
o processo, bem como do veredicto, e apela à libertação de Miroslav Filipovic. A União recorda que
a liberdade de expressão, o direito e o dever de informar livremente, bem como o direito a um
processo equitativo e público num tribunal imparcial e independente, fazem parte dos direitos
fundamentais do homem, mencionados em numerosos textos internacionais, dos quais se destaca a
Declaração Universal dos Direitos do Homem.

_______________
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126/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, relativa à Letónia e à aprovação dos

decretos de aplicação da legislação sobre a língua oficial
Bruxelas,  8 de Setembro de 2000

A União Europeia  manifesta a sua satisfação pelo facto de o Governo da Letónia  ter aprovado, em
22 de Agosto de 2000, os decretos de aplicação da legislação sobre a língua oficial, permitindo
assim a sua entrada em vigor a 1 de Setembro, de acordo com o calendário  previsto.

A União Europeia subscreve inteiramente a declaração relativa aos decretos de aplicação da
legislação sobre a língua oficial, emanada do Alto Comissário para as Minorias Nacionais da
Organização de Segurança e Cooperação na Europa, Max Van der Stoele, na qual se salienta
nomeadamente que esses textos estão, no essencial, conformes com a legislação e com os
compromissos assumidos pela Letónia a nível internacional. A União Europeia regista com agrado
que praticamente todas as recomendações do Alto Comissário foram finalmente tomadas em
consideração e confia na determinação do governo da Letónia em respeitar o seu compromisso de
proceder aos ajustamentos complementares até Novembro de 2000.

A União considera que a nova legislação constitui uma etapa importante para o bom andamento do
processo de integração na Letónia e convida o governo deste país a envidar esforços para que as
instituições responsáveis pela aplicação da nova legislação procedam com espírito liberal. A União
Europeia continuará, para o efeito, a apoiar a Letónia.

_______________

127/2000
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a recente evolução na Somália
Bruxelas,  8 de Setembro de 2000

A União Europeia deseja que a eleição, pela Assembleia Nacional de Transição reunida em Arta, de
Abdulkassim Salat Hassan como Presidente da Somália contribua para a restauração do Estado, a
preservação da unidade nacional e a integridade territorial do país, as quais são alvo das aspirações
do povo somali e assumem grande importância para a comunidade internacional. A União apresenta
os seus votos de êxito ao Presidente eleito.

A União Europeia está disposta a entabular o diálogo com as novas autoridades somalis e, quando
estas tiverem estabelecido a sua autoridade, a apoiar os seus esforços de reconstrução, prosseguindo
ao mesmo tempo o seu apoio às acções de reabilitação em todas as regiões da Somália em que
existam condições de estabilidade.
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A União Europeia apela às autoridades da Somaliland e da Puntland para que estabeleçam relações
construtivas com as instituições resultantes do processo de Arta. Do mesmo modo, a União incita o
futuro governo de transição a estabelecer, logo que possível, um diálogo construtivo com as
referidas autoridades com vista ao restabelecimento da unidade nacional num clima de paz e de
respeito pelos progressos conseguidos em matéria de estabilidade.

A União Europeia solicita aos chefes dos movimentos armados que se mantêm à margem do
processo de paz que se juntem a este processo.

A União Europeia deseja que as novas autoridades somalis estabeleçam estreitas relações de
amizade e cooperação com todos os países da região.

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.

_______________

128/2000
Declaração da União Europeia

sobre o aumento da produção decidido pela OPEP
Nova Iorque,  12 de Setembro de 2000

O aumento da produção decidido pela OPEP constitui um passo na direcção certa.

Esta medida deverá contribuir para a estabilização dos preços do petróleo bruto a um nível razoável,
no interesse de todos os países, tanto produtores como consumidores, por forma a permitir a
manutenção do crescimento.

É, pois, necessário organizar a concertação internacional. Os Ministros dos Negócios Estrangeiros
da UE apelam ao reatamento do diálogo entre países produtores e países consumidores.

_______________
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129/2000
Declaração da União Europeia sobre o processo de paz no Médio Oriente

Nova Iorque, 12 de Setembro de 2000

A União Europeia saúda a decisão do Conselho Central da OLP, que comprova o sentido das
responsabilidades dos dirigentes palestinianos. Conforme recordado em Evian, a 2 de Setembro,
pela Presidência, em nome da União Europeia, não pode ser posto em causa o direito do povo
palestiniano de construir um Estado soberano, democrático, viável e pacífico. Trata-se de um direito
adquirido, restando agora a escolha do momento adequado, a qual cabe ao povo palestiniano.

Existe ainda uma hipótese para a paz, para que se possa chegar, durante as próximas semanas, a um
acordo mutuamente satisfatório entre israelitas e palestinianos. É nesta perspectiva que a União
Europeia continua a colocar-se. A União Europeia reitera o seu apoio ao Presidente Arafat e ao
Primeiro-Ministro Barak e, neste momento decisivo, apela às partes para que tenham a coragem
política de envidar o derradeiro esforço que lhes permitirá celebrar um acordo histórico.

A União Europeia saúda o papel e o empenhamento pessoal do Presidente Clinton e da Secretária
de Estado Madeleine Albright, e encoraja-os a manterem-se mobilizados e a prosseguirem
ininterruptamente os seus esforços de mediação.

A União Europeia reitera a sua determinação em facilitar um acordo e em dar o seu contributo
político e económico para a construção da paz.

_______________





COMISSÕES 35

Boletim 02.10.2000
Fecho da redacção: 22.09.2000

- PT - PE 291.822

COMISSÕES



COMISSÕES36

Boletim 02.10.2000
Fecho da redacção: 22.09.2000

- PT - PE 291.822

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

Nome Objecto Comissão Data Doc.

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Reforma da Comissão: plano de
acção. Livro Branco. Aspectos da
reforma que dizem directamente
respeito à Comissão para os Assuntos
Constitucionais (AFCO)

AFCO (F) 11.09.00 C5-0448/00

PESÄLÄ
(ELDR)

O futuro da indústria biotecnológica AGRI (P) 13.09.00

Grupo
PSE

Regras de polícia sanitaire aplicáveis
à comercialização e à importação de
produtos de origem animal destinados
ao consumo humano

AGRI (P) 13.09.00 C5-0382/00

Grupo
PSE

Higiene dos géneros alimentícios AGRI (P) 13.09.00 C5-0376/00

Grupo
PSE

Regras de higiene aplicáveis aos
géneros alimentícios de origem
animal

AGRI (P) 13.09.00 C5-0377/00

Grupo
VERTS/ALE

Controlos oficiais de produtos de
produtos de origem animal destinados
ao consumo humano

AGRI (P) 13.09.00 C5-0378/00

Grupo
VERTS/ALE

higiene e regras sanitárias AGRI (P) 13.09.00 C5-0379/00

Grupo
PPE-DE

Financiamento da política agrícola
comum (modif. Reg. 1258/1999/CE)

AGRI (F) 13.09.00 C5-0466/00

HAUG
(PSE)

Financiamento da política agrícola
comum (modif. Reg. 1258/1999/CE)

BUDG (P) 14.09.00 C5-0466/00

KUCKELKORN
(PSE)

CE/Turquia: assistência no âmbito da
estratégia de pré-adesão, parceria para
a adesão

BUDG (P) 14.09.00 C5-0468/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Conteúdos digitais BUDG (P) 14.09.00 C5-0462/00

WYNN
(PSE)

Prop. de dec. que prorroga certos
programas de acção comunitários no
domínio da saúde pública

BUDG (P) 14.09.00 C5-0400/00

Grupo
PPE-DE

Concorrência dos serviços postais da
Comunidade

BUDG (P) 14.09.00 C5-0375/00

Grupo
PPE-DE

Incentivos comunitários no domínio
do emprego

BUDG (P) 14.09.00 C5-0384/00

Grupo
ELDR

EDICOM BUDG (P) 14.09.00 C5-0401/00

CASACA
(PSE)

Financiamento da política agrícola
comum (modif. Reg. 1258/1999/CE)

CONT (P) 19.09.00 C5-0466/00

GASOLIBA I
BÖHM
(ELDR)

Alargamento ao branqueamento de
capitais das competências da Europol

ECON (P) 05.09.00 C5-0359/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Comunicações electrónicas:
tratamento de dados e portecção da
privacidade (substituição da
Directiva)

ENVI (P) 19.09.00 C5-0439/00

LIESE
(PPE-DE)

Aplicação da boa prática clínica na
execução dos ensaios clínicos de
medicamentos para uso humano

ENVI (F) 11.09.00 C4-0446/97

AVILES PEREA
(PPE-DE)

Incentivos comunitários no domínio
do emprego

FEMM (P) 14.09.00 C5-0384/00

JÖNS
(PSE)

Prop. de dec. que prorroga certos
programas de acção comunitários no
domínio da saúde pública

FEMM (P) 14.09.00 C5-0400/00
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SMET
(PPE-DE)

Liberdade, justiça e segurança:
estatuto da vítima em processo penal.
Iniciativa portuguesa

FEMM (P) 14.09.00 C5-0392/00

AHERN
(VERTS/ALE)

Ambiente e saúde: resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos

ITRE (P) 13.09.00 C5-0414/00

AHERN
(VERTS/ALE)

Ambiente e saúde: equipamentos
eléctricos e electrónicos DEEE,
restrição de determinadas substâncias
perigosas

ITRE (P) 13.09.00 C5-0415/00

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

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

ITRE (P) 13.09.00 C5-0357/00

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Regras de polícia sanitaire aplicáveis
à comercialização e à importação de
produtos de origem animal destinados
ao consumo humano

ITRE (P) 13.09.00 C5-0382/00

Grupo
PSE

Proposta de modificação das
directivas relativas à coordenação dos
processos de adjudicação de
fornecimentos públicos de prestação
de serviços públicos e de empreitadas
de obras públicas

ITRE (P) 13.09.00 C5-0367/00

Grupo
PPE-DE

Hora de Verão: calendário de 2002 a
2006

ITRE (P) 13.09.00 C5-0322/00

Grupo
PSE

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

ITRE (P) 13.09.00 C5-0352/00

Grupo
PSE

Processos de adjudicação nos sectores
da água, da energia e dos transportes

ITRE (P) 13.09.00 C5-0368/00

Grupo
PSE

Concorrência dos serviços postais da
Comunidade

ITRE (P) 13.09.00 C5-0375/00

Grupo
VERTS/ALE

Relações CE/Bangladesh: acordo de
cooperação

ITRE (P) 19.09.00 C5-0356/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PSE

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

ITRE (P) 19.09.00 C5-0417/00

Grupo
PPE-DE

Acesso ao emprego, formação
profissional e condições de trabalho:
igualdade de tratamento entre
mulheres e homens

ITRE (P) 19.09.00 C5-0369/00

Grupo
VERTS/ALE

Higiene dos géneros alimentícios ITRE (P) 19.09.00 C5-0376/00

Grupo
PSE

Luta contra o ruído: avaliação e
gestão do ruído ambiente

ITRE (P) 19.09.00 C5-0411/00

GILL
(PSE)

Conteúdos digitais ITRE (F) 13.09.00 C5-0462/00

Grupo
PSE

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

ITRE (F) 19.09.00 C5-0455/00

Grupo
PPE-DE

Acordo CE/ANASE: protocolo de
extensão do Acordo de Cooperação ao
Laos

ITRE (F) 19.09.00 C5-0442/00

DE CLERCQ
(ELDR)

A constitucionalização dos Tratados JURI (P) 13.09.00

FERRI
(PPE-DE)

A cooperação reforçada JURI (P) 13.09.00

LEHNE
(PPE-DE)

Alargamento ao branqueamento de
capitais das competências da Europol

JURI (P) 13.09.00 C5-0359/00

MARINHO
(PSE)

Concorrência dos serviços postais da
Comunidade

JURI (P) 13.09.00 C5-0375/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

THORS
(ELDR)

Comunicações electrónicas:
tratamento de dados e portecção da
privacidade (substituição da
Directiva)

JURI (P) 13.09.00 C5-0439/00

Grupo
PPE-DE

Comunicações electrónicas e recursos
conexos : acesso e interligação, novo
quadro regulamentar

JURI (P) 13.09.00 C5-0433/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Saneamento e liquidação dos
estabelecimentos de crédito

JURI (F) 13.09.00 C2-0176/85

HARBOUR
(PPE-DE)

Comunicações electrónicas, serviço
universal: direitos dos utilizadores de
redes e serviços

JURI (F) 13.09.00 C5-0429/00

KOUKIADIS
(PSE)

Controlo da aplicação do Direito
comunitário. 17º relatório anual, 1999

JURI (F) 13.09.00 C5-0381/00

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Seguros de vida (revisão) JURI (F) 13.09.00 C5-0351/00

ZIMERAY
(PSE)

Pedido de levantamento da imunidade
do Deputado Ribeiro e Castro

JURI (F) 13.09.00 IMM002178

ZIMERAY
(PSE)

Pedido de levantamento da imunidade
do Deputado Carlos Coelho

JURI (F) 13.09.00 IMM002188

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Euro: protecção contra a falsificação LIBE (F) 14.09.00 C5-0441/00

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Liberdade, justiça e segurança:
estatuto da vítima em processo penal.
Iniciativa portuguesa

LIBE (F) 14.09.00 C5-0392/00
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

FRAHM
(GUE/NGL)

Nacionais de países terceiros isentos
da obrigação de visto:período durante
o qual podem circular livremente no
territór

LIBE (F) 14.09.00 C5-0286/00

NASSAUER
(PPE-DE)

Nacionais de países terceiros:
decisões de afastamento,
reconhecimento mútuo. Inciativa
francesa

LIBE (F) 14.09.00 C5-0398/00

PIRKER
(PPE-DE)

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

LIBE (F) 14.09.00 C5-0355/00

Grupo
UEN

Regras de polícia sanitaire aplicáveis
à comercialização e à importação de
produtos de origem animal destinados
ao consumo humano

PECH (P) 19.09.00 C5-0382/00

Grupo
UEN

Higiene dos géneros alimentícios PECH (P) 19.09.00 C5-0376/00

Grupo
UEN

Regras de higiene aplicáveis aos
géneros alimentícios de origem
animal

PECH (P) 19.09.00 C5-0377/00

Grupo
UEN

Controlos oficiais de produtos de
produtos de origem animal destinados
ao consumo humano

PECH (P) 19.09.00 C5-0378/00

Grupo
UEN

higiene e regras sanitárias PECH (P) 19.09.00 C5-0379/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Esquema de documentação das
capturas de Dissostichus spp.

PECH (F) 19.09.00 C5-0389/00

Grupo
PPE-DE

Acordo de pesca CE/Guiné-Bissau:
suspensão do acordo assinado em
1980 (Reg. 2615/97/CE)

PECH (F) 19.09.00 C4-0102/99



COMISSÕES42

Boletim 02.10.2000
Fecho da redacção: 22.09.2000

- PT - PE 291.822

Nome Objecto Comissão Data Doc.

CANDAL
(PSE)

Controlo da aplicação do Direito
comunitário. 17º relatório anual, 1999

PETI (P) 14.09.00 C5-0381/00

VATANEN
(PPE-DE)

Luta contra o ruído: avaliação e
gestão do ruído ambiente

RETT (P) 12.09.00 C5-0411/00

van DAM
(EDD)

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

RETT (P) 12.09.00 C5-0334/00

CAMISON
ASENSIO
(PPE-DE)

Transportes ferroviários; rodoviários e
por via navegável interior: auxílios à
coordenação (subst. Regº
1107/70/CEE)

RETT (F) 12.09.00 C5-0402/00
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: Plano de acção para melhorar a eficiência energética
na Comunidade Europeia

ENVI
RETT
ITRE

COM (00) 247
final

Comunicação da Comizzão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Programação financeira da rubrica 4 para o período
de 2000-2006

AFET
ITRE
DEVE
BUDG

COM (00) 268
final

Comunicação da Comissão: Protecção dos interesses
financeiros das Comunidades - Luta antifraude - Para uma
abordagem estratégica global

BUDG
LIBE
JURI

CONT

COM (00) 358
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho: Para um transporte rodoviário de qualidade, mais
seguro e mais concorrencial na Comunidade

RETT
EMPL

COM (00) 364
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho: protecção dos passageiros dos transportes aéreos da
União Europeia

ENVI
RETT
JURI

COM (00) 365
final

Relatório da Comissão sobre a execução do Regulamento (CE)
n 443/97 de 3 de Março de 1997 relativo às acções no domínio
da ajuda às populações desenraizadas nos países em
desenvolvimento da América Latina e da Ásia - Relatório
consolidado 1997-1999

BUDG
CONT
DEVE

COM (00) 367
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Quinto relatório da Comissão sobre a aplicação da decisão
relativa à concessão, por parte da Comunidade, de bonificações
de juro aos empréstimos concedidos pelo Banco Europeu de
Investimento às pequenas e médias empresas, o âmbito do seu
mecanismo temporário de empréstimo (mecanismo PME)

BUDG
CONT
EMPL
ITRE

COM (00) 376
final

Relatório da Comissão sobre a aplicação do regime
comunitário das intervenções dos Estados-Membros a favor da
indústria do carvão em 1998 e 1999

ECON
JURI
ITRE

COM (00) 380
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho: sistema de nomes de domínio da Internet - criação
do domínio de topo.EU -

JURI
ITRE

COM (00) 421
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: promoção de transportes sustentáveil no âmbito da
cooperação para o desenvolvimento

ENVI
RETT
DEVE

COM (00) 422
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e
ao Comité Económico e Social: O funcionamento da directiva
98/34/CE de 1995 a 1998

JURI
ITRE

COM (00) 429
final

Comunicação da Comissão ai Conselho relativa às consultas
realizadas pela Comissão com vista à resolução do litígio sobre
as bananas

JURI
AGRI
DEVE
ITRE

COM (00) 431
final

Comunicação da Comissão: um tratado fundamental para a
União Europeia

AFCO COM (00) 434
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
European Community Investment Partners (ECIP) - Relatório
de 1999

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 439
final

Decimo oitavo relatório anual da Comissão ao Parlamento
Europeu sobre as actividades anti-dumping e anti-subvenções
da Comunidade perspectiva geral do controlo de casos de
protecção de países terceiros e da aplicação do Regulamento
sobre os entraves ao comércio (1999)

DEVE
ITRE

COM (00) 440
final

Quarta comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu relativa à aplicação dos artigos 4º e 5º da directiva
89/552/CEE "Televisão sem Fronteiras" para o período de 1997
e 1998

CULT COM (00) 442
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao
Conselho, ao Comité Económico e Social, ao Comité das
Regiões e ao Banco Central Europeu: Aspectos práticos do
euro: situação actual e acções a empreender

JURI
RETT
ECON

COM (00) 443
final

Comunicação da Comissão: Contribuição complementar da
Comissão para a Conferência Intergovernamentalsobre as
reformas institucionais

AFCO COM (00) 444
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu,
ao Tribunal de Contas, ao Comité Económico e Social e ao
Comité das Regiões: Tempus (Phare e Tacis) Relatório Anual
1998

ITRE
CULT

COM (00) 455
final

Relatório da Comissão sobre os efeitos do período de transição
concedido ao Reino Unido no que diz respeito a certas
disposições da Directiva 94/33/CE do Conselho relativa à
protecção dos jovens no trabalho

CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 457
final

Comunicação ao Conselho Sobre a estratégia económica a
médio prazo da Roménia

AFET COM (00) 463
final

Comissão das Comunidades Europeias: Livro Verde - Aspectos
ambientais do PVC

ITRE
ENVI

COM (00) 469
final

Comunicação da Comissão: Informações financeiras sobre os
Fundos Europeus de Desenvolvimento

BUDG
DEVE
CONT

COM (00) 470
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu e ao Comité Económico e Social: A tarifação como
modo de reforçar a utilização sustentável dos recursos hídricos

ITRE
AGRI
ENVI

COM (00) 477
final

Comissão das Comunidades Europeias: A situação da
agricultura na União Europeia Relatório 1999 - Volume I e II

AGRI COM (00) 485
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Reconhecimento mútuo de decisões finais em matéria
penal

JURI
LIBE

COM (00) 495
final
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Propostas alteradas
(Artigo 250º, Nº 2 do Tratado CE)

Assunto Competência Doc.

Proposta alterada de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CE) Nº 723/97 relativo à realização de
programas de acções dos Estados-Membros no domínio dos
controlos das despesas do FEOGA, secção "Garantia"

BUDG
AGRI
CONT

COM (00) 411
final
CNS 990091
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SEGUIMENTO DOS TRABALHOS
DO PARLAMENTO EUROPEU

Período de sessões de 4 a 8 de Setembro de 2000

Estrasburgo

LEGENDAS
AVC : processo de parecer favorável
avis COM : parecer da Comissão sobre as alterações do Parlamento

Europeu à posição comum do Conselho
CNS : processo de consulta
CRE : relato integral das sessões
CTRL : controlo político
DD : decisões diversas
LEX-CSL : acto definitivo aprovado 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
TB : trabalhos orçamentais
TL : trabalhos legislativos
TP : trabalhos preparatórios

A presente secção é da autoria da Direcção-Geral das Comissões e Delegações
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PANORÂMICA GLOBAL
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Trabalhos Legislativos

I. Textos preparatórios

AFET/ Galeote Quecedo (A5-0210/2000)
Diplomacia comum comunitária
Textos aprovados, sessão de 05.09.2000/14
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-113 e CRE 2-052
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não �
(2000/20006(INI)

CULT/ Zabell (A5-0203/2000)
Plano de apoio comunitário à luta contra a dopagem no desporto
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/28
Posição do Conselho: CRE 4-011, 4-044
Posição da Comissão: CRE 4-012, 4-045
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  � Não  ■
COM(1999)0643 - C5-0087/2000 - 2000/2056

CULT/ Veltroni (A5-0209/2000)
Princípios e orientações para a política audiovisual da Comunidade na era digital
Textos aprovados, sessão de 06.09.2000/46
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-252
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não �
COM(1999)0657 - C5-0144/2000 - 2000/2087

RETT/ Lucas (A5-0187/2000)
Transportes Aéreos e Ambiente
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/21
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-366
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  � Não  ■
COM(1999)0640 – C5-0086/2000 – 2000/2054
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II. Processos Legislativos

1. Co-decisão

a) Primeira leitura

aa) Aprovação da proposta legislativa sem modificações

ENVI/ Hulthén (A5-0221/2000)
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento relativo às
substâncias que empobrecem a camada de ozono no que respeita aos inaladores de dose
calibrada e bombas para a administração de medicamentos
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/1
Posição do Conselho: sem debate
Posição da Comissão: sem debate
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim �  Não  ■
COM(2000)0427 - C5-0360/2000 - 2000/0175

ab) Aprovação da proposta legislativa com modificações

DEVE/ Dell'Alba (A5-0202/2000)
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao encerramento e à liquidação
dos projectos aprovados pela Comissão em aplicação do Regulamento (CE) nº 213/96 relativo
à execução do instrumento financeiro "EC Investment Partners" destinado a países da
América Latina, da Ásia e do Mediterrâneo e à África do Sul
Textos aprovados, sessão de 05.09.2000/2
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-126
Número de alterações aprovadas: 3
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não  �
COM(1999)0726 - C5-0062/2000 - 2000/0034

ENVI/ Bakopoulos (A5-0168/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera pela décima nona vez a Directiva
76/769/CEE do Conselho respeitante à limitação da colocação no mercado e da utilização de
algumas substâncias e preparações perigosas (corantes azóicos)
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/7
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-383
Número de alterações aprovadas: 5
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■
COM(1999)0620 - C5-0312/1999 - 1999/0269
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b) Segunda leitura

ba) Aprovação da posição comum do Conselho sem alterações

AGRI/ sem relatório (C5-0269/2000)
Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão 96/411/CE relativa ao
aperfeiçoamento das estatísticas agrícolas comunitárias
Textos aprovados, sessão de 05.09.2000/1
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■
(7624/1/2000 – C5-0269/200 –1999/0137)

bb) Aprovação da posição comum do Conselho com alterações

ENVI/ Schörling (A5-0196/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à avaliação dos efeitos de
determinados planos e programas no ambiente
Textos aprovados, sessão de 06.09.2000/5
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-061
Número de alterações aprovadas: 17
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■
(5685/1/2000 - C5-0180/2000 - 1996/0304

ENVI/ de Roo (A5-0218/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 92/23/CEE do
Conselho relativa aos pneumáticos dos veículos a motor e seus reboques bem como à
respectiva instalação nesses veículos
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/4
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-376 e CRE 4-059
Número de alterações aprovadas: 2
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■
5347/1/2000 - C5-0220/2000 - 1997/0348

AFET/ Morillon(A5-0206/2000)
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à realização de acções com vista
ao desenvolvimento económico e social da Turquia
Textos aprovados, sessão de 06.09.2000/3
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-231
Número de alterações aprovadas: 3
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não  �
(7492/1/2000/rev - C5-0325/2000 – 1998/0300



SEGUIMENTO DOS TRABALHOS54

Boletim 02.10.2000
Fecho da redacção: 22.09.2000

- PT - PE 291.822

2. Conciliação

a) Aprovação do projecto comum do Comité de Conciliação

DELE/ Bouwman (A5-0213/2000)
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos meios portuários de
recepção de resíduos gerados em navios e de resíduos da carga
Textos aprovados, sessão de 06.09.2000/2
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-077
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■
(C5-0348/2000 - 1998/0249)

DELE/ Lienemann (A5-0214//2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro de acção
comunitária no domínio da política da água
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/2
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-337, 3-339
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■
(C5-0347/2000 - 1997/0067)

DELE/ Florenz (A5-0212/2000)
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos veículos fora de uso
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/3
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-349
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■
(C5-0258/2000 - 1997/0194)

3. Consulta

a) Aprovação da proposta legislativa sem alterações

Processo sem relatório (C5-0372/2000)
Decisão do Conselho relativa à conclusão de um acordo entre a Comunidade e Malta sobre a
adopção dos termos e condições para a participação de Malta em programas comunitários nas
áreas da formação, da educação e da juventude
Textos aprovados, sessão de 06.09.2000/1
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não  �
COM(2000)0416 - C5-0372/2000 - 2000/0176
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b) Aprovação da proposta legislativa com alterações

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0194/2000)
Regulamento do Conselho relativo à celebração do protocolo que fixa, para o período
compreendido entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezembro de 2001, as possibilidades de
pesca e a contrapartida financeira previstas no acordo entre a Comunidade Económica
Europeia e o Governo da República da Guiné respeitante à pesca ao largo da costa guineense
Textos aprovados, sessão de 06.09.2000/30
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-272
Número de alterações aprovadas: 3
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não  �
COM(2000)0304 - C5-0315/2000 - 2000/0154

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0188/2000)
Regulamento do Conselho respeitante à celebração do protocolo que fixa, para o período
compreendido entre 3 de Dezembro de 1999 e 2 de Dezembro de 2002, as possibilidades de
pesca e a contribuição financeira previstas no acordo entre a Comunidade Europeia e o
Governo da ilha Maurícia relativo à pesca nas águas maurícias
Textos aprovados, sessão de 06.09.2000/33
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-272
Número de alterações aprovadas: 3
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não  �
COM(2000)0229 - C5-0253/2000 -  2000/ 0094

ITRE/ Valdivielso de Cué (A5-0204/2000)
Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 1488/96 do Conselho, relativo às
medidas financeiras e técnicas de apoio à reforma das estruturas económicas e sociais no
âmbito da Parceria Euro-Mediterrânica (MEDA)
Textos aprovados, sessão de 06.09.2000/12
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-091
Número de alterações aprovadas: 31
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não  �
COM(1999)0494 - C5-0023/2000 - 1999/0214

LIBE/ Watson (A5-0201/2000)
Directiva do Conselho relativa ao direito ao reagrupamento familiar
Textos aprovados, sessão de 06.09.2000/36
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-098
Número de alterações aprovadas: 17
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■
COM(1999)0638 - C5-0077/2000 - 1999/0258
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III.  Alterações legislativas

Título do documento
Data de

aprovação
em sessão

Processo Referências Votações

Fase do
processo de
apreciação

Número Comissão
fundo

Documento
de sessão Relator

PE:
número

alterações
aprovadas

Comissão
fundo:

número de
alterações
apresen-

tadas

Gr. Pol.:
número de
alterações
aprovadas

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Decisão 96/411/CE relativa ao
aperfeiçoamento das estatísticas agrícolas
comunitárias

05/09/2000 ***II 1999/0137 AGRI C5-
0269/2000

0 0 0

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo ao encerramento e à liquidação dos
projectos aprovados pela Comissão em aplicação do
Regulamento (CE) Nº 213/96 relativo à execução do
instrumento financeiro "EC Investment Partners"
destinado a países da América Latina, da Ásia e do
Mediterrâneo e à África do Sul

05/09/2000 ***I 2000/2034 DEVE A5-
0202/2000

Dell'Alba 3 3 0

Decisão do Conselho relativa à conclusão de um
acordo entre a Comunidade e Malta sobre a adopção
dos termos e condições para a participação de Malta
em programas comunitários nas áreas da formação,
da educação  e da juventude

06/09/2000 * 2000/0176 CULT C5-
0372/2000

0 0 0

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

06/09/2000 ***II 1998/0300 AFE A5-
0206/2000

Morillon 3 3 0
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III.  Alterações legislativas

Título do documento
Data de

aprovação
em sessão

Processo Referências Votações

Fase do
processo de
apreciação

Número Comissão
fundo

Documento
de sessão Relator

PE:
número

alterações
aprovadas

Comissão
fundo:

número de
alterações
apresen-

tadas

Gr. Pol.:
número de
alterações
aprovadas

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

06/09/2000 ***II 1996/0304 ENVI A5-
0196/2000

Schörling 17 25 1

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

06/09/2000 * 1999/0214 ITRE A5-
0204/2000

Valdivielso
de Cué

32 38 0

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

06/09/2000 * 2000/0154 PECH A5-
0194/2000

Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 0

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

06/09/2000 * 2000/0094 PECH A5-
0188/2000

Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 0
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III.  Alterações legislativas

Título do documento
Data de

aprovação
em sessão

Processo Referências Votações

Fase do
processo de
apreciação

Número Comissão
fundo

Documento
de sessão Relator

PE:
número

alterações
aprovadas

Comissão
fundo:

número de
alterações
apresen-

tadas

Gr. Pol.:
número de
alterações
aprovadas

Directiva do Conselho relativa ao direito ao
reagrupamento familiar

06/09/2000 * 1999/0258 LIBE A5-
0201/2000

Watson 22 16 5

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento relativo às substâncias que
empobrecem a camada de ozono no que respeita aos
inaladores de dose calibrada e bombas para a
administração de medicamentos

07/09/2000 ***I 2000/2175 ENVI A5-
0221/2000

Hulthén 0 0 0

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 92/23/CEE do Conselho relativa
aos pneumáticos dos veículos a motor e seus
reboques bem como à respectiva instalação nesses
veículos

07/09/2000 ***II 1997/0348 ENVI A5-
0218/2000

De Roo 2 4 0

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

07/09/2000 ***I 1999/0269 ENVI A5-
0168/2000

Bakopoulos 5 5 1

Total de textos legislativos aprovados 15
Total de alterações aprovadas em sessão 90 90 100 7

co-decisão 1ª leitura: 8
co-decisão 2ª leitura: 22
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III.  Alterações legislativas

Título do documento
Data de

aprovação
em sessão

Processo Referências Votações

Fase do
processo de
apreciação

Número Comissão
fundo

Documento
de sessão Relator

PE:
número

alterações
aprovadas

Comissão
fundo:

número de
alterações
apresen-

tadas

Gr. Pol.:
número de
alterações
aprovadas

consulta: 60
Fonte: PE/DG II/ Acompanhamento dos Actos Parlamentares
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Actividade orçamental

1. Processo orçamental

Exercício 2001 (apresentação do projecto de orçamento geral pelo Conselho)
Posição do Conselho: CRE 2-100
Posição da Comissão: CRE 2-101
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Controlo Político

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

♦  Comunicações, declarações

♦  CONSEILHO E COMISSÃO

Situação no Médio Oriente
Acta, sessão de 5.09.2000/8
Posição do Conselho: CRE 2-012, CRE 2-039
Posição da Comissão: CRE 2-014

PPE-DE, ELDR, TDI (B5-0659, 0662, 0668 e 0671/2000)
Prioridades da acção externa da UE
Textos aprovados, sessão de 06.09.2000/44
Posição do Conselho: CRE 2-039
Posição da Comissão: CRE 2-040
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não  �

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, UEN (B5-0748, 0750, 0752, 0757, e 0761/2000)
Décima terceira Conferência Internacional sobre a SIDA
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/11
Posição do Conselho: CRE 2-110, 2-121
Posição da Comissão: CRE 2-111, 2-122
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0656/2000)
Criação de um Observatório Europeu das Mutações Industriais
Textos aprovados, sessão de 06.09.2000/46
Posição do Conselho: CRE 2-126, 2-144
Posição da Comissão: CRE 2-128, 2-145
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■
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Declaração do Sr. Verheugen sobre o alargamento
Acta de 06.09.2000/21
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-208, CRE 3-217

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0654, 0655, 0661 e 0669/2000)
Fusões no sector das telecomunicações
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/15
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-180, 3-194

PPE-DE, Verts/ALE, UEN, EDD (B5-0710, 0751, 0753, e 0764/2000)
A clonagem humana
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/18
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-201 e 3-240

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0749, 0754, 0758, 0759 e 0760/2000)
Situação em Fidji
Textos aprovados, sessão de 08.09.2000/1
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-232, 4-238, 4-240

♦  relatórios de outras Instituições respeitantes a um domínio que exige o parecer do
Parlamento Europeu

CULT/ Gutiérrez Cortines (A5-0200/2000)
A execução, os resultados e a avaliação global do Ano Europeu da Educação e da Formação
ao Longo da Vida (1996) apresentado nos termos do disposto no artigo 8º da Decisão nº
2493/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
Textos aprovados, sessão de 08.09.2000/4
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 5-033
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■
COM(1999)0447 - C5-0205/1999 - 1999/2163

ITRE/ Piétrasanta (A5-0205/2000)
Execução do programa MEDA - Relatório anual de 1998
Textos aprovados, sessão de 05.09.2000/5
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE1-091
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não  �
COM(1999)0291 - C5-0117/1999 - 1999/2120
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DEVE/ Imbeni (A5-0191/2000)
"Avaliação e futuro das actividades humanitárias da Comunidade" (artigo 20º do
Regulamento nº 1257/1996)
Textos aprovados, sessão de 05.09.2000/19
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 1-139
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não  �
COM(1999)0468 - C5-0044/2000 - 2000/2016

CULT/ Heaton-Harris (A5-0199/2000)
«Inquérito sobre a Situação Socioeconómica dos Estudantes Erasmus»
Textos aprovados, sessão de 06.09.2000/53
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 2-258
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■
COM(2000)0004 - C5-0146/2000 - 2000/2089

LIBE/ Boumediene-Thiery (A5-0207/2000)
Aplicação das Directivas 90/364, 90/365 e 93/96 (direito de residência) e Comunicação da
Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre medidas especiais aplicáveis aos
cidadãos da União Europeia em matéria de deslocação e permanência, justificadas por razões
de ordem pública, segurança pública e saúde pública
Textos aprovados, sessão de 06.09.2000/57
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 3-048
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■
COM(1999)0127, COM(1999)0372 – C5-0177/1999, C5-0178/1999 - 1999/2157

CULT/ Mennea (A5-0208/2000)
“Na óptica da salvaguarda das actuais estruturas desportivas e da manutenção da função
social do desporto no âmbito comunitário” - relatório de Helsínquia sobre o desporto
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/34
Posição do Conselho: CRE 4-011, 4-044
Posição da Comissão: CRE 4-012, 4-045
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■
COM(1999)0644 – C5-0088/2000 – 2000/2055
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2. Questões actuais, urgentes e muito importantes

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0704, 0709, 0717, 0725, 0736 e
0738/2000)
O naufrágio do submarino Kursk e o perigo de poluição nuclear na antiga União Soviética
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/40
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-142
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não  �

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0660, 0711, 0718, 0726, 0734 e
0739/2000)
A situação no Burundi
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/42
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-156
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  Não  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0673, 0712, 0719, 0727 e 0740/2000)
Os refugiados butaneses no Nepal
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/44
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0716, 0720, 0728 e 0741/2000)
Birmânia
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/47
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0664, 0713, 0721, 0729, 0735 e
0742/2000)
A situação dos direitos do Homem na Colômbia e a ameaça à vida do padre Brendan Forde e
da sua comunidade
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/50
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-198
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■
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PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0714, 0722, 0730 e 0743/2000)
O sequestro de soldados britânicos na Serra Leoa
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/52
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0708, 0723, 0732 e 0745/2000)
A central nuclear checa de Temelin
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/56
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-211
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0672, 0715, 0731 e 0744/2000)
Os bombardeamentos turcos no Norte do Iraque
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/54
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: nenhuma
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  �  Não  ■

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0703, 0724, 0733, 0737, 0746 e 0747/2000)
Os incêndios florestais na Europa
Textos aprovados, sessão de 07.09.2000/58
Posição do Conselho: nenhuma
Posição da Comissão: CRE 4-220
Acto com incidência financeira a cargo do orçamento da União:   Sim  ■   Não  �


