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Sessão 1991/1992
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Acta d a sessão d e segunda-feira, 18 d e Novembro d e 1991
Parte I— Desenrolar da sessão
1. Reabertura de sessão

1

2. Elogio fúnebre

1

3. Comunicação do Senhor Presidente

1

4. Aprovação da acta

1

5. Composição do Parlamento

2

6. Composição dos grupos políticos

2

7. Interpretação do Regimento

2

8. Petições

3

9. Declarações inscritas no livro de registos (artigo 65? do Regimento)

4

10. Transferência de dotações

4

11. Autorização para elaborar relatórios

4

12. Consulta de comissões

4

13. Entrega de documentos

4

14. Transmissão de textos de acordos pelo Conselho

10

15. Ordem dos trabalhos

10

16. Prazos para entrega de alterações e de propostas de resolução

13

17. Tempo de uso da palavra

14

18. Temas para o debate sobre questões actuais (assuntos propostos)

15

19. Pedido de levantamento da imunidade do deputado Fantini (debate e votação) . . . .
20. Assistência médica a bordo dos navios (debate) ** II

15
15

(Continua no verso da capa)
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21. Transporte em segurança dos trabalhadores com mobilidade reduzida (debate)** I

.

15

22. Adequação dos fundos próprios das empresas de investimento e fiscalização de insti
tuições de crédito (debate) ** I
•

15

23. Adesão à Convenção de Berna e à Convenção Internacional de Roma (debate) ** I .

15

24. Cláusulas abusivas nos contratos celebrados pelos consumidores (debate) ** I

16

25. Contas das empresas de seguros (debate) ** I I

16

26. Radiodifusão de sinais de televisão via satélite (debate) ** I

16

27. Denominações de origem dos produtos agrícolas e géneros alimentícios (debate) * . .

16

28. Armazenagem, tratamento e reciclagem de matérias nucleares

17

29. Impostos ecológicos sobre a energia

17

30. Ordem d o dia d a próxima sessão

17

Parte II— Textos aprovados pelo Parlamento
Pedido de levantamento da imunidade d o deputado Fantini
Decisão relativa ao pedido de levantamento d a imunidade parlamentar d o deputado Fan
tini (A 3-0303/91)

9 l / C 326/02

I

9

Acta d a sessão d e terça-feira, 19 d e N o v e m b r o d e 1991
Parte I— Desenrolar da sessão
1. Aprovação d a acta

23

2. Entrega de documentos

23

3. Debate sobre questões actuais (comunicação das propostas de resolução apresenta
das)

24

Legenda dos símbolos utilizados
*

: consulta simples (leitura única)

** I

: processo de cooperação (Ia. leitura)

** I I : processo de cooperação (2a. leitura)
***
parecer favorável
(O processo indicado fundamenta-se n a base jurídica pro
posta pela Comissão)
Notas respeitantes ao período de votação
— salvo indicação em contrário, os relatores comunica
ram por escrito à Presidência a sua posição sobre as
alterações,
—

os resultados das votações nominais constam do
anexo I.

Comissões parlamentares — Significado das abreviaturas
utilizadas
POLI: Comissão dos Assuntos Políticos
AGRI: Comissão d a Agricultura, das Pescas e do Desen
volvimento Rural
ORÇM: Comissão dos Orçamentos
ECON: Comissão dos Assuntos Económicos e Monetá
rios e d a Política Industrial
E N E R : Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia
RELA: Comissão REX (Relações Económicas Externas)
J U R I : Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos
dos Cidadãos
ASOC: Comissão dos Assuntos Sociais, do Emprego e
d o Ambiente de Trabalho

PREG: Comissão d a Política Regional e do Ordena
mento Territorial
TRAN: Comissão dos Transportes e d o Turismo
AMBI: Comissão d o Meio Ambiente, d a Saúde Pública
e da Defesa d o Consumidor
JUVE: Comissão para a Juventude, a Cultura, a Educa
ção, os Meios de Comunicação e os Desportos
DESE: Comissão para o Desenvolvimento e a Coopera
ção
CONT: Comissão d o Controlo Orçamental
INST: Comissão dos Assuntos Institucionais
R E G I : Comissão d o Regimento, da Verificação de
Poderes e das Imunidades
MULH: Comissão dos Direitos d a Mulher
PETI: Comissão das Petições.
Grupos políticos
Significado das abreviaturas utilizadas
S:
Grupo Socialista,
PPE:
Partido Popular Europeu (Grupo Democrata-Cristão),
LDR: Grupo, Liberal, Democrático e Reformista,
DE:
Grupo dos Democratas Europeus,
VPE:
Grupo dos Verdes n o Parlamento Europeu,
E U E : Grupo para a Esquerda Unitária Europeia,
A D E : Grupo d a Aliança dos Democratas Europeus,
T D R : Grupo Técnico das Direitas Europeias,
C D E : Grupo d a Coligação de Esquerda,
ARC: Grupo Arco-íris ao Parlamento Europeu,
NI:
Não-inscritos.
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4. Decisão relativa à aplicação do processo de urgência

26

5. Taxas de imposto sobre as bebidas alcoólicas (debate) *

27

6. Formalidades alfandegárias relativas às bagagens (debate) ** II

27

7. Harmonização d o indicativo telefónico internacional (debate) ** I

28

8. Programa específico de I & D n o domínio das medições e ensaios (debate) * * 1 . . . .
s

9. Orçamentos suplementares e rectificativos n? 2 e 3 para 1991 (debate)

28
28

10. Votos de boas-vindas

28

11. Fiscalização e controlo das transferências de resíduos (debate) ** I

28

12. Cooperação parlamentar pan-europeia em matéria de ambiente (debate)

29

PERÍODO D E VOTAÇÃO
13. Impacte ambiental de projectos nos Estados-membros (decisão sobre o pedido de
votação urgente das propostas de resolução B 3-1779 e 1782/91)

29

14. Denominações de origem dos produtos agrícolas e géneros alimentícios (votação) * .

29

15. Cooperação parlamentar pan-europeia em matéria de ambiente (votação)

30

FIM D O PERÍODO D E VOTAÇÃO
16. Sistema comunitário de atribuição d o rótulo ecológico (debate) *

30

17. Debate sobre questões actuais (lista dos assuntos a inscrever)

30

18. Sistema comunitário de atribuição d o rótulo ecológico (continuação d o debate) * . . .

31

19. Programa de acção social (debate)

31

20. Papel institucional d o Comité Económico e Social — cidadania d a União Europeia .
21. Livre circulação de futebolistas profissionais

32
32

22. Programa-quadro de I & D tecnológico

33

23. Ordem d o dia da próxima sessão

33

Parte II — Textos aprovados pelo Parlamento
1. Denominações de origem dos produtos agrícolas e géneros alimentícios *
I.

II.

Proposta de regulamento SEC(90) 2415

35

Resolução legislativa que contém o parecer d o Parlamento Europeu sobre a pro
posta da Comissão ao Conselho de um regulamento relativo à protecção das
indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos
géneros alimentícios (A 3-0283/91)

39

Proposta de regulamento SEC(90) 2414

40

Resolução legislativa que contém o parecer d o Parlamento Europeu sobre a pro
posta d a Comissão ao Conselho de um regulamento relativo aos certificados de
especificidade dos géneros alimentícios (A 3-0283/9-1)

42

2. Cooperação parlamentar pan-europeia em matéria de ambiente
Resolução sobre a necessidade de cooperação parlamentar pan-europeia em matéria
de ambiente (A 3-0242/91)
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43

Acta da sessão de quarta-feira, 20 de Novembro de 1991
Parte I — Desenrolar da sessão
1. Aprovação d a acta

49

2. Entrega de documentos

49

3. Declarações inscritas no livro de registos (artigo 65? d o Regimento)

50

4. Debate sobre questões actuais (recursos)

50

5. Conferências Intergovernamentais (debate)

50

6. Votos de boas-vindas
7. Ajuda à população curda d o Iraque (debate)

:

51
51
(Continua no verso)
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8. Situação na Jugoslávia (debate)

52

9. Denúncia do acordo de cooperação CEE-Jugoslávia (debate)

52

10. Situação no Médio Oriente (debate)

53

11. Concessão de um empréstimo à URSS (prazo de entrega de alterações)

53

12. Comunicação de posições comuns do Conselho

53

PERÍODO DE VOTAÇÃO
13. Supressão de formalidades aduaneiras (votação) ** II

54

14. Programa FLAIR (votação) ** I

54

15. Programa BRIDGE (votação) ** I

54

16. Assistência médica a bordo dos navios (votação) ** II

55

17. Radiodifusão de sinais de televisão via satélite (votação) ** I

55

18. Assistência médica a bordo dos navios (votação) ** II

56

19. Contas das empresas de seguros (votação) ** II

56

20. Formalidades alfandegárias relativas às bagagens (votação) ** II

56

s

21. Orçamentos suplementares e rectificativos n? 2 e 3 para 1991 (Votação)

,56

22. Denúncia do acordo de cooperação CEE-Jugoslávia (votação) ***

57

23. Transporte em segurança dos trabalhadores com mobilidade reduzida (votação) ** I

57

24. Adequação dos fundos próprios das empresas de investimento e fiscalização de insti
tuições de créditos (votação) ** I

57

25. Adesão à Convenção de Berna e à Convenção Internacional de Roma (votação) ** I

58

26. Cláusulas abusivas nos contratos celebrados pelos consumidores (votação) ** I . . . .

58

27. Harmonização do indicativo telefónico internacional (votação) ** I

58

28. Programa específico de I & D no domínio das medições e ensaios (votação) ** I . . . .

58

29. Fiscalização e controlo das transferências de resíduos (votação) ** I

59

FIM DO PERÍODO DE VOTAÇÃO
30. Período de perguntas (perguntas ao Conselho, à cooperação política europeia e à
Comissão)

60

31. Seguimento dado pela Comissão aos pareceres do Parlamento

63

32. Ordem do dia da próxima sessão

63

Parte II— Textos aprovados pelo Parlamento

1. Supressão de formalidades aduaneiras ** II
Decisão referente à posição comum do Conselho com vista à adopção de um regula
mento que revoga o Regulamento (CEE) n? 3690/86, que fixa as modalidades de uti
lização do formulário 302E, relativo à supressão das formalidades aduaneiras, no
âmbito da convenção TIR, à saída de um Estado-membro aquando da passagem de
uma fronteira comum a dois Estados-membros e o Regulamento (CEE) n. 4283/88,
relativo à supressão de certas formalidades de saída aquando da passagem das fron
teiras internas da Comunidade — simplificação dos postos fronteiriços

64

2. Programa FLAIR ** I
Proposta de decisão COM(91) 0289 — SYN 355

64

Resolução legislativa que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta
da Comissão ao Conselho de uma decisão relativa à celebração de um acordo de co
operação multilateral «Comunidade-Cost» referente a onze projectos de acção con
certada no domínio da ciência e tecnologia da alimentação (programa FLAIR, entre a
Comunidade Económica Europeia e países terceiros Cost) (A 3-0286/91)

65

3. Programa BRIDGE ** I
Proposta de decisão COM(91) 0290 — SYN 354

65

Resolução legislativa que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta
da Comissão ao Conselho de uma decisão relativa à celebração de um acordo de co
operação multilateral «Comunidade-Cost» referente a cinco projectos de acção con
certada no domínio da investigação em biotecnologia (programa BRIDGE) entre a
Comunidade Económica Europeia e países terceiros Cost (A 3-0287/91)

65
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4. Radiodifusão de sinais de televisão via satélite ** I
Proposta de directiva COM(91) 0242 — SYN 350

66

Resolução legislativa que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta
da Comissão ao Conselho de uma directiva relativa à adopção de normas respeitan
tes à radiodifusão de sinais de televisão via satélite (A 3-0308/91)

71

5. Assistência médica a bordo dos navios ** II
Decisão referente à posição comum do Conselho com vista à adopção de uma direc
tiva relativa às prescrições mínimas de saúde e de segurança com vista a promover
uma melhor assistência médica a^bordo dos navios (A 3-0304/91)

72

6. Contas de empresas de seguros ** II
Decisão referente à posição comum do Conselho com vista à adopção de uma direc
tiva relativa às contas anuais e às contas consolidadas das empresas de seguros (A 3-0284/91)

78

7. Formalidades alfandegárias relativas às bagagens ** II
Decisão referente à posição comum do Conselho com vista à adopção de um regula
mento (CEE) do Conselho relativo à supressão dos controles e das formalidades apli
cáveis às bagagens de mão e às bagagens de porão dos passageiros que efectuem um
voo intracomunitário, bem como às bagagens dos passageiros que efectuem uma tra
vessia marítima intracomunitária (A 3-0267/91)

79

8. Orçamentos suplementares e rectificativos n?s 2 e 3 para 1991
a)

b)

C 3-0402/91

• 80

Resolução sobre o projecto de orçamento rectificativo e supplementar n? 2/91,
depois de modificado pelo Conselho (A 3-0325/91)

81

Resolução sobre o projecto de orçamento rectificativo e suplementar n? 3 das
Comunidades para o exercício de 1991 (A 3-0324/91)

81

9. Denúncia do acordo de cooperação CEE/Jugoslávia ***
Decisão relativa à denúncia do Acordo de Cooperação entre a Comunidade
Económica Europeia e a República Socialista Federativa da Jugoslávia (A 3-0323/91)

82

10. Transporte em segurança dos trabalhadores com mobilidade reduzida ** I
Resolução legislativa que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta
da Comissão ao Conselho de uma directiva relativa às prescrições mínimas destina
das a melhorar a mobilidade e o transporte em segurança dos trabalhadores com
mobilidade reduzida no trajecto para o local de trabalho (A 3-0293/91)

83

11. Adequação dos fundos próprios das empresas de investimento e fiscalização de insti
tuições de crédito ** I
a)

b)

Proposta de directiva COM(91) 0141 — SYN 257

88

Resolução legislativa que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a pro
posta da Comissão ao Conselho de uma directiva relativa à adequação dos fun
dos próprios das empresas de investimento, incluindo as instituições de crédito
(A 3-0298/91)

89

Proposta de directiva COM(90) 0451 — SYN 306

103

Resolução legislativa que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a pro
posta da Comissão ao Conselho de uma directiva relativa à fiscalização das insti
tuições de crédito numa base consolidada (A 3-0290/91)

106

12. Adesão à Convenção de Berna e à Convenção Internacional de Roma ** I
Resolução legislativa que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta
da Comissão ao Conselho de uma relativa à adesão dos Estados-membros à Conven
ção de Berna para a protecção das obras literárias e artísticas, na versão que lhe foi
dada pelo Acto de Paris de 24 de Julho de 1971, e à Convenção Internacional de
Roma para a protecção dos artistas intérpretes e executantes, dos produtores de fono
gramas e dos organismos de radiodifusão, de 26 de Outubro de 1961 (A 3-0282) . . . .

107
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13. Cláusulas abusivas nos contratos celebrados pelos consumidores ** I
Proposta de directiva CC)M(90) 0322 — SYN 285

108

Resolução legislativa que contém o parecer d o Parlamento Europeu sobre a proposta
d a Comissão das Comunidades Europeias ao Conselho d a directiva relativa às cláusulus abusivas nos contratos celebrados pelos consumidores A 3-0295/91

117

14. Harmonização d o indicativo telefónico internacional ** I
Proposta de decisão COM(91) 0165 — SYN 339

H8

Resolução legislativa que contém o parecer d o Parlamento Europeu sobre a proposta
d a Comissão ao Conselho de uma decisão relativa à harmonização d o indicativo
telefónico de acesso internacional na Comunidade (A 3-0318/91)

120

15. Programa específico de I & D n o domínio das medições e ensaios ** I
Proposta de decisão COM(90) 0157 — SYN 262

120

Resolução legislativa que contém o parecer d o Parlamento Europeu sobre a proposta
d a Comissão ao Conselho de uma decisão que adopta um programa específico de
investigação e desenvolvimento tecnológico n o domínio das medições e ensaios
(1990/1994) (A 3-0307/91)
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16. Fiscalização e controlo das transferências de resíduos ** I
Proposta de regulamento COM(90) 0415 — SYN 305
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130

Acta d a s es s ão d e quinta-feira, 21 d e N o v e m b r o d e 1991
Parte I — Desenrolar da sessão
1. Aprovação d a acta

165

2. Entrega de documentos

166

3. Pedido de levantamento da imunidade de deputados

168

4. Comunicação de posições comuns d o Conselho

168

DEBATE SOBRE QUESTÕES ACTUAIS, URGENTES E MUITO IMPORTAN
TES
5. «Salvar o planeta» (debate)

168

6. Zaire (debate)

^69
1M

7. Madagáscar (debate)
8. Direitos d o Homem (debate)

169

9. Catástrofes naturais (debate)

170

10. «Salvar o planeta» (votação)

170

11. Zaire (votação)
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12. Madagáscar (votação)
13. Direitos d o Homem (votação)
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14. Catástrofes naturais (votação)
FIM D O DEBATE SOBRE QUESTÕES ACTUAIS, URGENTES
IMPORTANTES

170
171

172
E MUITO

15. União Europeia (debate)

172

16. Impostos ecológicos sobre a energia (debate)

173

17. Sector d a construção naval (debate)

173

18. Votos de boas-vindas

173

19. Dimensão dos Direitos do Homem e democracia n a política de desenvolvimento d a
Comunidade (debate)

173

20. Desenvolvimento regional (debate)
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PERÍODO D E VOTAÇÃO
21. Impacte ambiental de projectos nos Estados-membros (votação)

175

22. Sistema comunitário de atribuição do rótulo ecológico (votação) *

175
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23. Programa de acção social (votação)
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24. Papel Iistitutional d o Comité Económico e Social — cidadania d a União Europeia
(votação)

176

25. Livre circulação de futebolistas profissionais (votação)
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26. Programa-quadro de I & D tecnológico (votação)

177

27. Conferência Intergovernamental sobre a União Política (votação)
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F I M D O PERÍODO D E VOTAÇÃO
28. Composição d o Parlamento
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29. Prémio Sakharov
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30. Composição dos grupos politicos
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31. Ordem d o dia d a próxima sessão
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Parte II— Textos aprovados pelo Parlamento
1. «Salvar o planeta»
Resolução sobre a acção «Salvar o planeta» (B 3-1809/91)

179

2. Zaire
Resolução comum (substitui os B 3-1805, 1837, 1846, 1864, 1872 e 1874/91) sobre a
situação n o Zaire

180

3. Madagáscar
Resolução comum (substitui os B 3-1843, 1847, 1854, 1867, 1869 e 1873/91) sobre a
situação em Madagáscar

181

4. Direitos d o Homem
a)

Resolução comum (substitui os B 3-1798, 1806,' 1816, 1822, 1836, 1842 e 1861/91)
sobre o massacre em Timor-Leste
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Resolução comum (substitui as propostas de resolução B 3-1820, 1855, 1871 e
1875/91) sobre a situação humanitária n o Iraqu

183

Resolução comum (substitui os B 3-1795, 1835 e 1858/91) sobre o repatriamento
forçada de «boat people» para o Vietname

184

d)

Resolução sobre a prolongada crise n o Haiti (B 3-1844/91)
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e)

Resolução sobre os presos políticos n o Laos (B 3-1878/91)
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f)

Resolução sobre a libertação de todos os presos políticos em Marrocos (B 3-1829/91)

g)

Resolução sobre a situação dramática dos judeus da Síria (B 3-1796/91)

b)
c)
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5. Catástrofes naturais
a)

Resolução comum (substitui os B 3-1807, 1814 e 1863) sobre o tufão nas Filipi
nas

b)

Resolução sobre os temporais em Itália (B 3-1838/91)
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c)

Resolução sobre o programa de ajuda de emergência ao Suriname (B 3-1808/91)

189
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6. Impacte ambiental de projectos nos Estados-membros
Resolução sobre o impacte ambiental dos projectos nos Estados-membros (B 3-1779/91)
:
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7. Sistema comunitário de atribuição d o rótulo ecológico *
Proposta de regulamento COM(91) 0037

191

8. Programa de acção social
Resolução comum (substitui os B 3-1881, 1884 e 1887/91) sobre a Carta Comunitária
dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, o programa de acção social e a
Conferência Intergovernamental sobre a União Política

202

9. Papel Institucional d o Comité Económico e Social — cidadania d a União Europeia
a)

Resolução sobre o papel institucional d o Comité Económico e Social (A 3-0237/91)

b)

Resolução sobre a cidadania d a União Europeia (A 3-0300/91)
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205

10. Livre circulação de futebolistas profissionais
Resolução sobre a liberdade de circulação de futebolistas profissionais (B 3-1784/91)

208
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12. Situação na Jugoslávia
Resolução sobre o projecto de Tratado sobre a União Política e a União Económica e
Monetária (B 3-1778/91 /rev.)
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11. Sector da construção naval (votação)
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( Comunicações)

PARLAMENTO EUROPEU
SESSÃO D E 1991/1992

Sessões de 18 a 22 de Novembro de 1991
Palácio da Europa — Estrasburgo

ACTA DA SESSÃO D E SEGUNDA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO D E 1991
( 9 l / C 326/01)
PARTE I

Desenrolar da sessão
PRESIDÊNCIA DO SENHOR BARÓN CRESPO

Vice-Presidente
(A sessão tem início às 17h00)

1.

Reabertura da sessão

O Senhor Presidente declara reaberta a sessão d o Parla
mento Europeu que tinha sido interrompida em 25 de
Outubro d e 1991.
2.

Elogio fúnebre

Em nome d o Parlamento, o Senhor Presidente presta
homenagem à memória de Mário Scelba, antigo Presi
dente d o Parlamento, falecido há dez dias.
O Parlamento observa um minuto de silêncio.
3.

Comunicação do Senhor Presidente

O Senhor Presidente comunica que por, ocasião d a
atribuição d o prémio Nobel d a Paz para 1991, em 14 de
Outubro de 1991, à Sr? Aung San Suu Kyi, laureada
com o prémio Sakharov em 1990, recordou às autorida
des d a Birmânia a profunda indignação d o Parlamento
Europeu perante o facto de a mesma continuar inco
municável n o seu país.

Acrescenta, ainda, que manifesta à família da Sr? Aung
San Suu Kyi a solidariedade d o Parlamento.
4.

Aprovação da acta

A acta d a sessão anterior é aprovada.
Intervenções:
— d o Sr. Paisley, para assinalar que a bandeira britâ
nica que se encontra em frente a o edifício d o Conselho
foi hasteada ao contrário (o Senhor Presidente res
ponde que tal facto é da responsabilidade dos funcio
nários d o Conselho d a Europa, mas que se farão os
possíveis para remediar a situação),
— d o Sr. Bettini, sobre o elogio fúnebre que o Senhor
Presidente acaba de pronunciar (o Senhor Presidente
retira-lhe o uso da palavra),
— d o Sr. De Clercq, presidente da Comissão REX,
que se insurge contra o facto de a Comissão dos Assun
tos Políticos ter sido consultada sobre a proposta rela
tiva à denúncia d o Acordo de Cooperação a
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Comunidade e a Jugoslávia, dado que, uma vez que se
trata de um acordo comercial e de cooperação, é a
Comissão REX que, em sua opinião, é competente
quanto à matéria de f u n d o ; pede que, de futuro, se res
peitem as competências das diferentes comissões (o
Senhor Presidente responde que o Conselho apresen
tara uma fundamentação política para a sua consulta;
recorda que para o acordo com a AECL foi a Comissão
REX que foi designada como competente quanto à
matéria de fundo),

— d o Sr. Cornelissen, para assinalar um atraso n o
voo da Air France proveniente de Bruxelas e o facto de
o avião ter descolado sem as bagagens, o que faz prever
algumas dificuldades nos trabalhos, em virtude de
alguns deputados, entre os quais ele próprio, não
disporem dos seus documentos (o Senhor Presidente
responde que este tipo de situação se pode verificar em
qualquer aeroporto da Comunidade).

5.
— d a Sr? Cassanmagnago Cerretti, presidente da
Comissão dos Assuntos Políticos, que salienta o facto
d e as duas comissões em causa não terem tido tempo
para efectuarem uma troca de pontos de vista, mas que
estão de acordo quanto ao facto de o aspecto
económico da questão ser da competência da Comis
são REX, enquanto que o seu aspecto político é da
competência da Comissão dos Assuntos Políticos,
— d o Sr. Wijsenbeek, que, invocando o artigo 18? d o
Regimento, pede que o Presidente d o Parlamento espe
cifique quais as medidas que poderiam ser tomadas se,
na Cimeira de Maastricht, o Conselho Europeu não
reconhecer o alargamento das competências do Parla
mento (o Senhor Presidente indica, especificando os
limites que lhe são impostos pelo n? 3 d o artigo 18? d o
Regimento, que poderá, nos termos d o n? 4 d o mesmo
artigo, eventualmente defender a posição do Parla
mento na reunião d o Conselho Europeu),

O Senhor Presidente comunica que a Sr? Fernex o
informou por escrito da sua demissão das suas funções
de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a
partir de 12 de Novembro de 1991.
Nos termos do n? 2, segundo parágrafo, d o artigo 12?
d o Acto relativo à eleição dos representantes ao Parla
mento por sufrágio universal directo, o Parlamento
verifica a existência desta vaga e comunica-a ao
Estado-membro interessado.
6.

— da Sr? Crawley, presidente da Comissão dos Direi
tos d a Mulher, que, referindo-se às agressões de que
foram vítimas funcionárias no Luxemburgo, nas ime
diações d o Parlamento, pede, depois de ter lamentado
a falta de comunicação entre as autoridades luxemburguesas responsáveis e a administração d o Parlamento,
que se envidem todos os esforços para garantir a segu
rança d o pessoal (o Senhor Presidente informa que j á
foram tomadas medidas policiais com esse objectivo),

— d o Sr. Falconer, sobre a intervenção d o Sr. De
Vitto,

Interpretação do Regimento

O Senhor Presidente informa o Parlamento, nos termos
d o artigo 131? d o Regimento, da interpretação dada
pela Comissão d o Regimento ao n? 4 do artigo 123?, a
qual modifica como segue a segunda interpretação que
consta d o referido artigo:
«(Artigos 90? e 120?):
O processo de votação de um parecer segue os trâmites
seguintes:
1.

A comissão encarregada de emitir parecer vota o
conjunto das conclusões d o parecer depois de ter
votado cada uma delas em separado, se tal for
necessário. Se essa comissão não tiver aprovado
conclusões, o parecer destinado à comissão compe
tente quanto à matéria de fundo é constituído unica
mente pelas alterações eventualmente aprovadas ao
texto para o qual a comissão foi consultada para
parecer. O resultado da votação d o conjunto das
conclusões ou das alterações será indicado n o pare
cer.

2.

N o segimento d a votação supramencionada pode
tornar-se necessário adaptar o texto que precede as
alterações ou conclusões (o qual pode ser conside
rado como uma exposição de motivos). Este ponto
não é votado.

3.

A comissão encarregada de emitir parecer não vota
a proposta d a Comissão n o seu conjunto».

— d o Sr. De Vitto, que se refere ao elogio fúnebre
feito pelo Senhor. Presidente e à intervenção d o Sr. Bettini,
— d o Sr. Ford, que, invocando o artigo 8? do Regi
mento, pretende saber se houve membros do Parla
mento implicados em certos procedimentos eleitorais,
que qualifica de fraudulentos, por parte do Partido
Liberal da Bélgica e que dizem respeito a material elei
toral que classifica de racista,

Composição dos grupos políticos

O Senhor Presidente informa que o Sr. Chabert lhe
comunicou a sua adesão a o grupo PPE com efeitos a
partir de 13 de Novembro de 1991.

7.
— d o Sr. Tomlinson, que se insurge contra a aprova
ção da acta da Mesa de 21 de Setembro de 1991, que
contém, a seu ver, diversos erros; pede que se abra um
inquérito a este respeito (o Senhor Presidente indica
que consultará a Mesa sobre esse assunto),

Composição do Parlamento
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Se esta interpretação não for objecto de oposição, nos
termos d o n? 4 d o artigo 131? d o Regimento, até a apro
vação da presente acta, será considerada aprovada.
8.

Petições

O Senhor Presidente comunica que recebeu as seguin
tes petições:

—

dp E.C.L.H. Jongbloed (n? 563/91),

—

de Nicolaos K. Stangalis (n? 564/91),

—

de D.P. Cooke(n? 565/91),

—

de Marcelino Valle Fernández (n? 566/91),

—

de Mário Ongaro e 25 outros signatários (n? 567/

—

de Angelo Sammartino (n? 568/91),

—

de Comune di Bologna (n? 569/91),

/91),

—

d e Bauernverband der Vertriebenen (n? 532/91),

—

de Jan Van Belle (n? 533/91),

—

de Jan Joseph Van Nooy (n? 570/91),

—

d e Carmela Ragaglia (n? 534/91),

—

de Kirsten Leuer (n? 571/91),

—

de Neil Robert Monro (n? 535/91),

—

de Gerhard Wilcke (n? 536/91),

— de Belarmino Fernández Arguelles e 4 outros
signatários (n? 572/91),

— d e Association of Biologists in Denmark (n? 537/
/91),
— d e G. Browning e 160 outros signatários (n? 538/
/91),

—

de Transcontinentana Sari (n? 573/91),

— d e National Association of Pensioners and Disabled (n? 574/91),
—

d e J.F. Tatlow (n? 575/91),

de Liberté e Santé Orne (n? 539/91),

—

de Theofilos Tzenos (n? 576/91),

d e Norma de Meulenaer (n? 540/91),

—

de Atelier Jean Laick SA (n? 577/91),

— de Committee for the Defence of Human Rights
and Freedoms e 154 outros signatários (n? 541/91),

—

d e Jean-Pierre Tillenon (n? 578/91),

—

de Edward Henry William North (n? 579/91),

—

—

de Denis Henry 0'Kelly (n? 580/91),

—

d e Stamatis Gonopoulos (n? 581/91),

—

d e Georg Lickert (n? 582/91),

—

de Paul Kennedy (n? 583/91),

—
—

d e Laura Mary Addley (n? 542/91),

— de Joseph Tarquini e 35 outros signatários (n?
543/91),
—

de Dorothy Aitchison (n? 544/91),

—

de Gesellschaft fúr Tierrechte eV (n? 545/91),

— de Association de consommateurs E. K. PI. Z O (n?
546/91),

— de Julia Gomez Valcarcel e 2 outros signatários
(n? 584/91),
—

de Ayuntamiento de Almonte (n? 585/91),

— de Union Luxembourgeoise des Consommateurs
(n? 547/91),

— de Francisco Javier Martinez e 160 outros signatá
rios (n? 586/91),

—

de Initiative gegen Berufsverbote (n? 548/91),

—

de KJaus P. Jarrs (n? 587/91),

—

de J. Muller G m b H & Co. K G (n? 549/91),

—

de C. J. Fuller(n? 588/91),

—

de Giovanni Lorusso (n? 550/91),

—

de Percy Lyons (n? 589/91),

—

d e Benigno Fernández Fernández (n? 590/91),

— d e Rúdiger Wohlers e 25 outros signatários (n?
551/91),

—

de G. A. Wheen (n? 591 /91),

—

de A. B. Warburton (n? 592/91),

—

de Verónica Stevens (n? 593/91),

—

de Komitee gegen den Vogelmord eV (n? 594/91),

—

d e Vasilis Peristeridis (n? 552/91),

—

de Niconas Dimanghelos (n? 553/91),

—

d e Ecological Movement of Lamia (n? 554/91),

—

de Albert Edward Gisbey (n? 555/91),

—

de Alexander Ivan Buell (n? 556/91),

— de Comitati Cittadini Indipendenti «Citta' dei Tricolore» (n? 595/91),

—

d e U-Buro SàrL (n? 557/91);

—

de Dumbarton District Council (n? 596/91),

—

de Dietmar Schumacher (n? 558/91),

—

de José V. Cunha (n? 597/91),

—

d e Christina Salsi (n? 559/91),

— de Sindicato dos Bancários d o Sul e Ilhas
(n? 598/91),

—

de R.J.L. Verhoerk (n? 560/91),

— de N a d j a Maria Hiigle e 89 outros signatários (n?
561/91),
—

d e Schirmfabrik Emil Brauer (n? 562/91),

— d e Union of Patriotic Intellectuals of Kurdistan
(n? 599/91),
— d e Ann Shannon e 30 283 outros signatários
(n? 600/91),
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— d e Eve Rendle e 13 500 outros signatários (n?
601/91).
Estas petições foram inscritas na lista geral prevista n o n? 3 d o artigo 128? d o Regimento e, nos termos d o n? 4
d o mesmo artigo, enviadas para apreciação à Comissão
das Petições.
Por outro lado, o Senhor Presidente comunica que,
para a petição n? 380/90, recebeu 1 000 000 de assina
turas complementares.

9.

Declarações inscritas no livro de registos (artigo 65?
d o Regimento)

Em virtude d e n ã o ter recolhido o número d e assinatu
ras requerido, a declaração escrita n? 12/91 caducou
nos termos d o disposto n o n? 5 d o artigo 65? d o Regi
mento.

borar relatório: Comissão d a Energia (relatora: Garcia
Arias)],
— a proposta d e directiva que fixa as disposições em
matéria de hora d e Verão para os próximos anos (C 3-0309/91) (consultada quanto a o f u n d o : Comissão dos
Transportes).
A Comissão das Petições é consultada para parecer
sobre o oitavo relatório anual sobre o controlo d a apli
cação d o direito comunitário em matéria d e ambiente
(C 3-0295/91) (consultada quanto à matéria d e f u n d o :
Comissão dos Assuntos Jurídicos).

13.

O Senhor Presidente comunica que recebeu:
a) D o Conselho:
aa)

10.

Transferência de dotações

A Comissão dos Orçamentos aprovou a proposta d e
transferênca de dotações n? 18/91 [C 3-0328/91 —
SEC(91) 1709 final].

Entrega de documentos

pedidos d e parecer sobre:

— proposta d e u m regulamento que altera a segunda
parte d o Regulamento (CEE) n? 1612/68, relativo à
livre circulação dos trabalhadores n a Comunidade
[COM(91) 0316 — C 3-0368/91) — SYN 359]
enviada
f u n d o : ASOC,

11.

Autorização para elaborar relatórios

A Mesa alargada autorizou:
— a Comissão REX a elaborar u m relatório sobre as
relações económicas e comerciais com os Estados bálti
cos,
— a Comissão dos Assuntos Jurídicos a elaborar u m
relatório sobre a protecção contra a ingerência na vida
privada e o atentado à livre circulação de pessoas
através d o uso abusivo de dados pessoais, nomeada
mente pelos meios d e comunicação,
— a Comissão dos Assuntos Sociais a elaborar um
relatório sobre a comunicação d a Comissão sobre as
condições de vida e d e trabalho dos cidadãos e traba
lhadores transfronteiriços.

12.

Consulta de comissões

A Comissão R E X é consultada para parecer sobre a
proposta d a Comissão d e um regulamento que estabe
lece u m regime d e apoio para a soja, colza e girassol
(C 3-0339/91) (consultada quanto à matéria d e f u n d o :
Comissão d a Agricultura — j á consultada para parecer:
Comissão dos Orçamentos).
A Comissão d o Meio Ambiente é consultada para
parecer sobre:
— a comunicação da Comissão referente a uma Carta
europeia d a Energia [COM(91) 0036] [autorizada a ela

base jurídica: artigo 49? C E E ,
— proposta d e u m regulamento relativo à concessão
d e licenças às transportadoras aéreas [COM(91) 0275
— C 3-0369/91]
enviada
f u n d o : TRAN,
parecer: E C O N , AMBI,
base jurídica: artigo 84?, n? 2 C E E ,
— proposta d e um regulamento relativo a o acesso
das transportadoras aéreas à rotas aéreas intracomuni
tárias [COM(91) 0275 — C 3-0370/91]
enviada
f u n d o : TRAN,
parecer: E C O N , AMBI,
base jurídica: artigo 84? n? 2 C E E ,
— proposta de u m regulamento sobre tarifas e taxas
dos serviços aéreos [COM(91) 0275 — C 3-0371/91]
enviada
f u n d o : TR A N ,
parecer: E C O N , AMBI,
base jurídica: artigo 84?, n? 2 C E E ,
— proposta d e u m regulamento que institui u m a
Agência Europeia para a Segurança e a Saúde n o Tra
balho [COM(9Q) 0564 — C 3-0372/91]
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enviada
fundo: ASOC,
parecer: ORÇM,

enviada
fundo: AGRI,
parecer: ORÇM,

base jurídica: artigo 235? CEE,

base jurídica: artigo 43? CEE,

— proposta de uma decisão relativa à adesão da
Comunidade Europeia à FAO por ocasião da 26? ses
são da Conferência da FAO [COM(91) 0387 — C 3-0374/91]

— proposta de uma directiva relativa à aproximação
das legislações dos Estados-membros respeitantes aos
tractores agrícolas ou florestais de rodas [SEC(91) 0466
— C 3-0380/91]

enviada
fundo: DESE,
parecer: AG RI,

enviada
fundo: ECON,
parecer: AGRI, TRAN, AMBI,

base jurídica: artigo 43? CEE, artigo 113? CEE, artigo
235?,

— proposta de um regulamento que derroga, em rela
ção ao período de apresentação dos pedidos de 1991/
/1992, o Regulamento (CEE) n? 1357/80, que instaura
um sistema de prémios para a manutenção de vacas em
aleitamento [COM(91) 0392 — C 3-0381/91]

— proposta de um regulamento que altera o Regula
mento (CEE) n? 827/91 do Conselho, que estabelece a
organização comum de mercado para certos produtos
enumerados no anexo II do Tratado [COM(91) 0328 —
C 3-0376/91]
enviada
fundo: AG RI,
parecer: ORÇM,

enviada
fundo: AGRI,
parecer: ORÇM,
base jurídica: artigo 43? CEE,

base jurídica: artigo 42? CEE, artigo 43? CEE,

ab)

— proposta de uma directiva que altera a Directiva
70/156/CEE, relativa à aproximação das legislações
dos Estados-membros respeitantes à recepção dos
veículos a motor e seus reboques [COM(91) 0279 —
C 3-0377/91 — SYN 360]

— parecer do Conselho sobre a proposta de trans
ferência de dotações n? 15/91 de capítulo a capítulo no
interior da seccção III — Comissão — Partes A + B —
do Orçamento Geral das Comunidades Europeias para
o exercício de 1991 [SEC(91) 1408 — C 3-0367/91]

enviada
fundo: ECON,
parecer: TRAN, AMBI,

enviada fundo: CONT,

base jurídica: artigo 100?A CEE,
— proposta de um regulamento relativo à conclusão
do Protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a
participação financeira previstas no Acordo entre a
Comunidade Económica Europeia e o Governo da
República Federal Islâmica das Comores respeitante à
pesca ao largo das Comores para o período compreen
dido entre 20 de Julho de 1991 e 19 de Julho de 1994
[COM(91) 0357 — C 3-0378/91]
enviada
fundo: AGRI,
parecer: ORÇM, DESE,
base jurídica: artigo 43? CEE,
— proposta de um regulamento que alterá o Regula
mento (CEE) n? 426/86, que estabelece a organização
comum de mercado do sector dos produtos transforma
dos à base de frutas e produtos hortícolas, e que altera
o Regulamento (CEE) n? 2658/87, relativo à nomencla
tura pautal estatística e à Pauta Aduaneira Comum
[COM(91) 0332 — C 3-0379/91]

— parecer do Conselho sobre a proposta de trans
ferência de dotações n? 17/91 de capítulo a capítulo no
interior da secção IV — Tribunal de Justiça — do
Orçamento Geral das Comunidades Europeias para o
exercício de 1991 [SEC(91) 1646 — C 3-0373/91]
enviada
fundo: ORÇM,
parecer: CONT,
— parecer do Conselho sobre a proposta de trans
ferência de dotações n? 21/91 de capítulo a capítulo no
interior da secção III — Comissão — do Orçamento
Geral das Comunidades Europeias para o exercício de
1991 (C 3-0346/91)
enviada fundo: ORÇM,
— decisão do Conselho que denuncia o Acordo de
Cooperação entre a Comunidade Económica Europeia
e a República Socialista Federativa da Jugoslávia
(9261/91 — C 3-0389/91)
enviada
fundo: POLI,
parecer: RELA,
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— projecto d e Orçamento rectificativo e suplementar
n? 3 para o exercício d e 1991 (9335/91 — C 3-0392/91)

II. U m a decisão q u e altera a Directiva 8 0 / 1 0 9 5 / C E E
e a Decisão 8 0 / 1 0 9 6 / C E E n o que diz respeito a
determinadas medidas relativas à peste suína clás
sica [COM(91) 0270 — C 3-0333/91];

enviada f u n d o : O R Ç M ,
— projecto d e Orçamento rectificativo e suplementar
n? 2 para o exercício d e 1991 emendado pelo Conselho
(C 3-0402/91)

III. U m a directiva que altera as Directivas 6 4 / 4 3 2 /
/ C E E , 7 2 / 4 6 1 / C E E e 8 0 / 2 1 5 / C E E n o que diz res
peito a determinadas medidas relativas à peste
suína clássica [COM(91) 0270 — C 3-0334/91];

enviada f u n d o : O R Ç M ;
b) Das comissões
relatórios:

parlamentares,

os

IV. U m a directiva que altera a Directiva 7 2 / 4 6 2 / C E E ,
relativa a problemas sanitários e de polícia sanitá
ria, n a importação d e animais das espécies bovina
e suína e d e carnes frescas proveniente d e países
terceiros [COM(91) 0270 — C 3-0335/91].

seguintes

— * relatório d a Comissão d o meio Ambiente, d a
Saúde Pública e d a Defesa d o Consumidor sobre a pro
posta d a Comissão a o Conselho d e u m a decisão que
adopta um programa d e quatro anos (1990/1993) para
desenvolvimento d e estatísticas oficiais periódicas d o
ambiente [COM(90) 0319 — C 3-0238/90]. Relator:
Amendola (A 3-0271/91),

Relator: Colino Salamanca (A 3-0280/91),
— * relatório d a Comissão d a Agricultura, das Pes
cas e d o Desenvolvimento Rural sobre a proposta d a
Comissão a o Conselho d e u m regulamento que estabe
lece medidas comunitárias d e luta contra a gripe aviá
ria [COM(91) 0304 — C 3-0351/91]. Relator: Colino
Salamanca (A 3-0281/91),

— relatório da Comissão dos Assuntos Políticos
sobre o relatório d o Conselho Europeu sobre os pro
gressos efectuados n a via da realização d a União Euro
peia (SN 1311/1/91 — C 3-0097/91). Relatora: Cassanmagnago Cerretti (A 3-0272/91),

— * relatório d a Comissão d a Agricultura, das Pes
cas e d o Desenvolvimento Rural sobre a proposta d a
Comissão a o Conselho d e u m regulamento que estabe
lece medidas específicas relativas a determinados pro
dutos agrícolas a favor dos departamentos franceses
ultramarinos [COM(91) 0160 — C 3-0262/91]. Relator:
Lane (A 3-0282/91),

— *** relatório d a Comissão para o Desenvolvi
mento e a Cooperação sobre a proposta d a Comissão
a o Conselho d e u m a decisão que diz respeito à celebra
ção d o Protocolo relativo à cooperação financeira e
técnica entre a Comunidade Económica Europeia e a
República Árabe Síria (4182/91 — C 3-0080/91). Rela
tor: Pons Grau (A 3-0273/91),

— * relatório d a Comissão d a Agricultura, das Pes
cas e d o Desenvolvimento Rural sobre as propostas d a
Comissão a o Conselho d e :

— * relatório da Comissão para o Desenvolvimento
e a Cooperação sobre a proposta d a Comissão a o Con
selho d e um regulamento relativo à cooperação finan
ceira respeitante a o conjunto dos países terceiros medi
terrânicos [COM(91) 0048 — C 3-0175/91]. Relator:
Arbeloa Muru (A 3-0274/91),

I.

II. U m regulamento relativo aos certificados d e espe
cificidade dos géneros alimentícios [SEC(90) 2415
— C 3-0055/91 — CSA 005].

— segundo relatório d a Comissão dos Assuntos
Políticos sobre a situação n o Médio Oriente. Relator:
Pérez Royo (A 3-0277/91),
x

— relatório d a Comissão dos Assuntos Económicos e
Monetários e d a Política Industrial sobre a política
industrial d a Comunidade n o sector d a construção
naval. Relator: Speciale (A 3-0278/91),
— * relatório d a Comissão d a Agricultura, das Pes
cas e d o Desenvolvimento Rural sobre a proposta d a
Comissão a o Conselho d e u m regulamento que fixa, n o
sector d o lúpulo, o montante d e a j u d a aos produtores
em relação à colheita d e 1990 [COM(91) 0262 — C 3-0317/91]. Relator: Colino Salamanca (A 3-0279/91),
— * relatório d a Comissão d a Agricultura, das Pes
cas e d o Desenvolvimento Rural sobre a proposta d a
Comissão a o Conselho de:
I.

Uma directiva que altera a Directiva 80/217/CEE,
que estabelece as medidas comunitárias de luta
contra a peste suína clássica [COM(91) 0270 —
C 3-0332/91];

U m regulamento relativo à protecção das indica
ções geográficas e denominações d e origem dos
produtos agrícolas e dos géneros alimentícios
[SEC(90) 2415 — C 3-0050/41 — CS A 0501];

Relator: Borgo (A 3-0283/91),
— relatório d a Comissão dos Direitos d a Mulher
sobre a aplicação d a terceira directiva d o Conselho
relativa à realização progressiva d o princípio d a igual
da de d e tratamento entre homens e mulheres em
matéria d e segurança social ( 7 9 / 7 / C E E , d e 19 d e
Dezembro d e 1978). Relatora: Oomen-Ruijten (A 3-0285/91),
— ** I relatório d a Comissão d a Energia, Investiga
ção e Tecnologia sobre a proposta d a Comissão a o
Conselho de u m a decisão relativa à celebração d e u m
Acordo d e Cooperação multilateral «ComunidadeCost» referente a onze projectos d e acção concertada
n o domínio d a ciência e tecnologia d a alimentação
(programa FLAIR), entre a Comunidade Económica
Europeia e países terceiros COST [COM(91) 0289 —
C 3-0359/91 — SYN 355]. Relator: La Pérgola (A 3-0286/91),
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— ** I relatório da Comissão da Energia, Investiga
ção e Tecnologia sobre a proposta da Comissão ao
Conselho de uma decisão relativa à celebração de um
Acordo de Cooperação multilateral «Comunidade-*
-Cost» referente a cinco projectos de acção concertada
no domínio da investigação em biotecnologia (pro
grama BRIDGE) entre a Comunidade Económica
Europeia e países terceiros COST [COM(91) 0290 —
C 3-0362/91 — SYN 354], Relator: La Pérgola (A 3-0287/91),
— * relatório da Comissão dos Assuntos Sociais, do
Emprego e do Ambiente de Trabalho sobre uma pro
posta de recomendação do Conselho relativa a critérios
comuns respeitantes a recursos e prestações suficientes
nos sistemas de protecção social [COM(91) 0161 —
C 3-0364/91]. Relatora: Cramon Daiber (A 3-0288/91)
— relatório da Comissão da Política Regional e do
Ordenamento Territorial sobre as acções de desenvolvi
mento regional da Comunidade a favor das regiões ita
lianas (objectivos 1 e 2). Relator: Gutiérrez Diaz (A 3-0289/91),
— ** I relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos
e dos Direitos dos Cidadãos sobre a proposta da
Comissão ao Conselho uma directiva respeitante à fis
calização das instituições de crédito numa base conso
lidada [COM(90) 0451 — C 3-0002/91 — SYN 306].
Relator: Blak (A 3-0290/91),
— relatório da Comissão da Política Regional e do
Ordenamento Territorial sobre o programma PERIFRA. Relator: Calvo Ortega (A 3-0291/91),
— ** I relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos
e dos Direitos dos Cidadãos sobre a proposta da
Comissão ao Conselho de uma decisão relativa à ade
são dos Estados-membros à Convenção de Berna para
a protecção das obras literárias e artísticas na versão
que lhe foi dada pelo Acto de Paris, de 24 de Julho de
1971, e à Convenção Internacional de Roma para a
protecção e dos organismos de radiodifusão, de 26 de
Outubro de 1961 [COM(90) 0582 — C 3-0039/91 —
SYN 318]. Relator: Bontempi (A 3-0292/91),
— ** I relatório da Comissão dos Assuntos Sociais,
do Emprego e do Ambiente de Trabalho sobre a pro
posta da Comissão ao Conselho de uma directiva rela
tiva às prescrições mínimas destinadas a melhorar a
mobilidade e o transporte em segurança dos trabalha
dores com mobilidade reduzida no trajecto para o local
de trabalho [COM(90) 0588 — C 3-0167/91 — SYN
327]. Relator: Pagoropoulos (A 3-0293/91),
— relatório da Comissão da Política Regional e do
Ordenamento Territorial sobre a acção d e desenvolvi
mento regional da Comunidade a favor da Grécia.
Relator: Ortiz Climent (A 3-0294/91)
— ** I segundo relatório da Comissão dos Assuntos
Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos sobre a proposta
da Comissão ao Conselho de uma directiva relativa às
cláusulas abusivas no contratos celebrados pelos con-

sumidores [COM(90) 0322 — C 3-0319/90 — SYN
285]. Relator: Hoon (A 3-0295/91),
— relatório da Comissão dos Assuntos Institucionais
sobre o relatório do Conselho Europeu sobre os pro
gressos realizados no sentido da União Europeia no
ano de 1990 (SN 1311/1/91 — C 3-0097/91). Relator:
Valverde López (A 3-0296/91),
— ** I relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos
e dos Direitos dos Cidadãos sobre a proposta da
Comissão ao Conselho de uma directiva relativa à ade
quação dos fundos próprios das empresas de investi
mento, incluindo as instituições de crédito [COM(90)
0141 — C 3-0184/90 — SYN 257]. Relator: Zavvos
(A 3-0298/91),
— * relatório da Comissão do Meio Ambiente, da
Saúde Pública e da Defesa do Consumidor sobre a pro
posta da Comissão ao Conselho de um regulamento
relativo a um sistema comunitário de atribuição de
rótulo ecológico [COM(91) 0037 — C 3-0090/91].
Relatora: Roth-Behrendt (A 3-0299/91),
— relatório da Comissão dos Assuntos institucionais
sobre a cidadania da União Europeia. Relatora: Bindi
(A 3-0300/91),
— ** I relatório da Comissão do Meio Ambiente, da
Saúde Pública e da Defesa do Consumidor sobre a pro
posta da Comissão ao Conselho de um regulamento
relativo à fiscalização e ao controlo das transferências
de resíduos no interior, à entrada e à saída da Comuni
dade [COM(90) 0415 — C 3-0387/90 — SYN 305].
Relator: Florenz (A 3-0301/91).
— ** I relatório da Comissão da Energia, Investiga
ção e Tecnologia sobre a proposta da Comissão ao
Conselho de:
I.

Uma decisão que adapta a Decisão 87/516/Euratom, CEE relativa ao programa-quadro para acções
comunitárias de investigação e de desenvolvimento
tecnológico (1987/1991) [COM(91) 0013 — C 3-0081/91 — CSA 0811];

II. Uma decisão que altera as Decisões 87/551/CEE,
87/590/CEE, 88/28/CEE, 88/279/CEE, 88/416/
/ C E E , 88/418/CEE, 88/419/CEE, 88/521/CEE,
89/160/CEE, 89/236/CEE, 89/237/CEE, 89/
/413/CEE e 89/625/CEE, que adoptam progra
mas específicos ao abrigo do 2? programa-quadro
de investigação e de desenvolvimento tecnológico
[COM(91) 0013 — C 3-0082/91 — SYN 326];
III. Uma decisão que altera as Decisões 88/488/Euratom, 88/522/Euratom e 89/664/Euratom, que
adoptam programas específicos no domínio
nuclear, ao abrigo do 2? programa-quadro de inves
tigação e de desenvolvimento tecnológico
[COM(91) 0013 — C 3-0083/91 — CSA 0831].
Relator: La Pérgola (A 3-0302/91),
— relatório da Comissão do Regimento, da Verifica
ção de Poderes e das Imunidades sobre o pedido de
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levantamento d a imunidade parlamentar d o deputado
Antonio Fantini. Relator: Defraigne (A 3-0303/91),
— * relatório d a Comissão para o Desenvolvimento
e a Cooperação sobre a proposta d a Comissão a o Con
selho relativa a um regulamento sobre u m sistema d e
estabilização das receitas de exportação a favor dos
países d a América Latina e d a Ásia (ALA) menos avan
çados [COM(91) 0169 — C 3-0243/91]. Relator: Telkãmper (A 3-0305/91),
— * relatório d a Comissão para o Desenvolvimento
e a Cooperação sobre a proposta d a Comissão a o Con
selho relativa a u m regulamento que altera o Regula
mento (CEE) n? 3833/90 n o que se refere a o regime d e
preferências pautais generalizadas aplicado a certos
produtos originários d a Costa Rica, d e El Salvador, d a
Guatemala, das Honduras, d a Nicarágua e d o Panamá
[SEC(91) 1109 — C 3-0322/91]. Relator: Christiansen
(A 3-0306/91),
— ** I relatório d a Comissão d a Energia, Investiga
ção e Tecnologia sobre a proposta d a Comissão ao
Conselho d e uma decisão que adopta u m programa
específico d e investigação e desenvolvimento tec
nológico n o domínio das medições e ensaios (1990/
/1994) [CC)M(90) 0157 — C 3-0160/90 — SYN 262].
Relator: Samland (A 3-0307/91),
— ** I relatório d a Comissão dos Assuntos
Económicos e Monetários e da Política Industrial sobre
a proposta d a Comissão a o Conselho d e u m a directiva
relativa à adopção d e normas respeitantes à radiodifu
são d e sinais d e televisão via satélite [COM(91) 0242 —
C 3-0290/91 — SYN 350]. Relator: Caudron (A 3-0308/91),
— relatório d a Comissão da Energia, Investigação e
Tecnologia sobre os princípios gerais relativos à coope
ração pan-europeia em matéria de energia, d a coopera
ção com a URSS em matéria de energia e d o forneci
mento d e electricidade aos países d a Europa Central e
d e Leste. Relator: Pierrôs (A 3-0309/91),
— relatório d a Comissão da Energia, Investigação e
Tecnologia sobre uma Carta Europeia da Energia.
Relatora: Garcia Arias (A 3-0310/91),
— * relatório d a Comissão d a Energia, Investigação e
Tecnologia sobre as propostas d a Comissão a o Con
selho relativas a :
I.

U m a decisão que adopta um programa específico
d e investigação e desenvolvimento tecnológico n o
domínio d a fusão termonuclear controlada (1990/
/1994) [CC)M(90) 0441 — C 3-0334/90 — CSA
3349];

II. Uma decisão que aprova alterações aos Estatutos
d a empresa comum Joint European Torus (JET),
Joint Undertaking [COM(90) 0441 — C 3-0335/90
— CSA 3359].

— relatório d a Comissão d o Controlo Orçamental
sobre o projecto d e regulamento (CEE) d a Comissão
que estabelece modalidades d e execução de algumas
disposições d o Regulamento Financeiro d e 21 d e
Dezembro de 1977 [SEC(91) 0201 — C 3-0084/91].
Relator: Lo Giudice (A 3-0313/91),
— relatório d a Comissão para a Juventude, a Cultura,
a Educação, os Meios d e Comunicação e d o Desporto,
sobre os problemas d a criança n a Comunidade Euro
peia. Relatora: Grõner (A 3-0314/91),
— * segundo relatório d a Commissão d o Controlo
Orçamental sobre a proposta d a Comissão a o Conselho
de:
I.

U m regulamento que altera o Regulamento (CEE)
n? 337/75, que cria u m Centro Europeu para o
Desenvolvimento d a Formação Profissional
[COM(90) 0534 — C 3-0031/91 — CSA 0311];

II. U m regulamento que altera o Regulamento (CEE)
n? 1365/75, relativo à criação d e u m a Fundação
Europeia para a Melhoria das Condições d e Vida e
d e Trabalho [COM(90) 0534 — C 3-0032/91 —
CSA 0321];
III. U m regulamento que altera o Regulamento (CEE)
n? 1416/76, fixando disposições financeiras aplicá
veis a o Centro Europeu para o Desenvolvimento
d a Formação Profissional [COM(90) 0534 — C 3-0033/91 — CSA 0331];
IV. U m regulamento que altera o Regulamento (CEE)
n? 1417/76, que fixa disposições financeiras aplicá
veis à Fundação Europeia para a Melhoria das
Condições d e Vida e d e Trabalho [COM(90) 0534
— C 3-0034/91 — CSA0 341].
Relator: Kellett-Bowman (A 3-0315/91),
— * relatório d a Comissão dos Assuntos Económi
cos, Monetários e d a Política Industrial sobre a pro
posta d a Comissão a o Conselho relativa a u m a direc
tiva sobre a harmonização d a estrutura dos impostos
sobre consumos d e bebidas alcoólicas e sobre o álcool
contido noutros produtos [COM(90) 0432 — C 3-0392/90]. Relator: Bernard-Reymond (A 3-0316/91),
— * relatório d a Comissão dos Assuntos Económi
cos, Monetários e d a Política Industrial sobre u m a pro
posta d a Comissão a o Conselho d e uma directiva rela
tiva à aproximação das taxas d o imposto sobre o con
sumo específico d e bebidas alcoólicas e d e álcool
contido noutros produtos [COM(87) 0328 — C 30031/89]. Relator: Beumer (A 3-0317/91),

Relator: Linkohr (A 3-0311 /91),

— ** I relatório d a Comissão dos Assuntos
Económicos, Monetários e d a Política Industrial sobre
a harmonização d o indicativo telefónico d e acesso
internacional n a Comunidade [COM(91) 0165 — C 3-0250/91 — SYN 339]. Relator: Wettig (A 3-0318/91),

— relatório d a Comissão d o Controlo Orçamental
sobre o impacte dos instrumentos financeiros comuni
tários n o ambiente. Relator: Cochet (A 3-0312/91),

— ** I relatório d a Comissão dos Assuntos
Económicos, Monetários e d a Política Industrial sobre
a proposta d a Comissão a o Conselho sobre a recepção
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dos veículos a motor d e duas ou três rodas [CC)M(90)
0669 — C 3-0202/91 — SYN 331]. Relator: P. Beazley
(A 3-0319/91),

d) As seguintes perguntas orais com debate, apresen
tadas pelos deputados:

— relatório d a Comissão d o Meio Ambiente, d a
Saúde Pública e d a Defesa d o Consumidor, sobre o
bem-estar e o estatuto dos animais n a Comunidade.
Relator: Amendola (A 3-0321/91)

— Cravinho, Lenz, Roth, van den Brink, Newens,
Simpson, Gawronski, Guillaume, à Comissão:
assistência a o povo curdo n o Iraque (B 3-1500/91),

— * relatório da Comissão d o Meio Ambiente, d a
Saúde Pública e d a Defesa d o Consumidor sobre a pro
posta d a Comissão a o Conselho e u m a directiva que
altera as Directivas 8 1 / 6 0 2 / C E E e 8 8 / 1 4 6 / C E E n o
que respeita à proibição d e certas substâncias d e efeito
hormonal e d e substâncias d e efeito tireoestático
[COM(89) 0136 — C 3-0074/89].' Relator: Pimenta
(A 3-0322/91);

c) Das comissões parlamentares, as seguintes reco
mendações para u m a segunda leitura:

— ** II recomendação d a Comissão dos Assuntos
Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos sobre a posição
comum adoptada pelo Conselho com vista à adopção
d e u m directiva relativa às contas anuais e às contas
consolidadas das empresas d e seguros C 3-0349/91 —
SYN 078). Relator: Price (A 3-0284/91),
— ** II recomendação da Comissão dos Assuntos
Económicos e Monetários e d a Política Industrial refe
rente à posição comum adoptada d o Conselho com
vista à adopção d e u m regulamento que revoga o Regu
lamento (CEE) n? 3690/86, que fixa as modalidades de
utilização d o formulário 302 E relativo à supressão das
formalidades aduaneiras, n o âmbito d a convenção
TIR, à saída d e um Estado-membro aquando d a passa
gem de u m a fronteira comum a dois Estados-membros
e o Regulamento (CEE) n? 4283/88, relativo à supres
são d e certas formalidades d e saída a q u a n d o d a passa
gem das fronteiras internas da Comunidade — simpli
ficação dos postos fronteiriços (C 3-0348/91 — SYN
338). Relator: Beumer (A 3-0297/91),
— ** II recomendação d a Comissão dos Assuntos
Sociais, d o Emprego e d o Ambiente d e Trabalho referenta à posição comum d o Conselho com vista à adop
ção d e u m a directiva relativa às prescrições mínimas d e
saúde e d e segurança com vista a promover uma me
lhor assistência médica a bordo dos navios (C 3-0347/91 — SYN 278). Relator: Nianias (A 3-0304/91),
— ** II recomendação d a Comissão d o Ambiente,
d a Saúde Pública e d a Defesa dos Consumidores refe
rente à posição comum d o Conselho com vista à adop
ção d a Directiva d o Conselho que altera pela sétima
vez a Directiva 6 7 / 5 4 8 / C E E , relativa à aproximação
d a s disposições legislativas, regulamentares e adminis
trativas respeitantes à classificação, embalagem e rotu
lagem d a s substâncias perigosas (C 3-0307/91 — SYN
277). Relatora: Oomen-Ruijten (A 3-0320/91);

— Cravinho, Lenz, Roth, van den Brink, Newens,
Simpson, Gawronski, Guillaume, à C P E : assistência a o
povo curdo n o Iraque (B 3-1501/91);
— Oreja Aguirre e D. Martin, em nome d a Comissão
dos Assuntos Institucionais, à Comissão: conferências
intergovernamentais (B 3-1690/91),
— Oreja Aguirre e D. Martin, em nome d a Comissão
dos Assuntos Institucionais, a o Conselho: conferências
intergovernamentais (B 3-1691/91),
— Vandemeulebroucke, em nome d o Grupo ARC, ao
Conselho: conferências intergovernamentais (B 3-1692/91),
— Vandemeulebroucke, em nome d o Grupo ARC, à
Comissão: conferências intergovernamentais (B 3-1693/91),
— Saby, em nome d a Comissão para o Desenvolvi
mento e a Cooperação, à Comissão: dimensão dos
Direitos d o Homem e democracia d a política d e desen
volvimento d a Comunidade (B 3-1694/91),
— Stauffenberg, em nome d a Comissão dos Assuntos
Jurídicos, à Comissão: liberdade d e circulação dos tra
balhadores e indemnizações pagas pela transferência
d e futebolistas profissionais (B 3-1695/91);

e) Dos seguintes deputados, nos termos d o artigo 60?
d o Regimento, as perguntas orais para o período d e
perguntas d e 20 d e Novembro d e 1991 (B 3-1696/91):
Pierrôs, Di Rupo, Lane, Chabert, Bird, Moorhouse,
Bowe, Maher, Van Outrive, Braun-Moser, Banotti, Bar
ros Moura, Denys, Hermans, Seligman, Ernst d a
Graete, Bonde, Wijsenbeek, Alavanos, Verbeek, C u n h a
d e Oliveira, Killilea, Cushnahan, Fantuzzi, Verhagen,
Vandemeulebroucke, Arbeloa Muru, Scott-Hopkins,
Gangoiti Llaguno, Romeos, Christiansen, Bandrés
Molet, D. Martin, Valverde Lopez, Balfe, Mclntosh,
Larive, Rawlings, Banotti, van Putten, Oddy, Jensen,
Mendes Bota, Christiansen, Oomen-Ruijten, Verhagen,
Coates, Linkohr, Bertens, Larive, Muntingh, Ruiz-Gimenez Aguilar, Ernst d a Graete, B. Nielsen, Arbeloa
Muru, L. Smith, Ephremidis, Simeoni, Ewing, Alava
nos, Bandrés Molet, Crawley, Dessylas, Hindley,
McMillan-Scott, Langer, Roumeliotis, Colajanni, Barzanti, Blaney, Cabezon Alonso, McCartin, Hermans,
Ruiz-Gimenez Aguilar, White, Alavanos, Prag, Suárez
González, Seligman, Rogalla, Ernst d a Graete, Lomas,
Andrews, Habsburg, Robles Piquer, Kostopoulos,
Cushnahan, Crampton, D e Rossa, Bonde, Papoutsis,
Romeos, Pagoropoulos, Dury, D . Martin, Chabert,
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C u s h n a h a n , Braun-Moser, Pesmazoglou, Romeos, Stamoulis, Ewing, Desama, Harrison, Ferrer, Ford, Rubert
d e Ventos, Avgerinos, Bjornvig, Christiansen, Kostopoulos, Guillaume, D e D o n n e a , Lane, Titley, Bandrés
Molet, Elles, Garcia Arias, Rawlings, C r a m p t o n ,
Larive, D . Martin, Banotti, Barros M o u r a , Bontempi,
C a . Jackson, M e d i n a Ortega, Sakellariou, Papayannakis, Wynn, von Alemann, Maher, Ainardi, Staes,
Anger, Speciale, Bettini, Pierrôs,Bird, Blak, Cooney,
Monnier-Besombes, H o o n , David, Jensen, D e Piccoli,
Sandbaek, Christensen, Papoutsis, R o m m , Scott-Hopkins, Bonde, Arbeloa Muru, L. Smith, Mclntosh, Verwaerde, Valverde López, Llorca Vilaplan, Stewart,
Ephremidis, Robles Piquer, Simpson, D e s m o n d ,
Hughes;

f ) D a Comissão:

— Protocolo q u e fixa, p a r a o período compreendido
entre 1 d e Agosto d e 1990 e 31 d e J u l h o d e 1993, as
possibilidades d e pesca e a contribuição financeira pre
vistas n o acordo entre a C o m u n i d a d e Económica Euro
peia e a República Islâmica d a Mauritânia, relativo à
pesca a o largo d a Mauritânia,
— Acordo entre a C o m u n i d a d e Económica Europeia
e o Principado d o Liechtenstein q u e estabelece u m a
cooperação n o d o m í n i o d a çducação e d a f o r m a ç ã o n o
âmbito d o programa E R A S M U S ,
— Acordo entre a C o m u n i d a d e Económica Europeia
e a Confederação Suíça q u e estabelece u m a coopera
ç ã o n o d o m í n i o d a educação e d a formação n o â m b i t o
d o programa E R A S M U S ,
— Acordo entre a C o m u n i d a d e Económica Europeia
e a República d a Finlândia q u e estabelece u m a coope
ração n o d o m í n i o d a educação e d a f o r m a ç ã o n o
âmbito d o programa E R A S M U S ,

— proposta d e transferência d e dotações n? 2 2 / 9 1 d e
capítulo a capítulo n o interior d a secção I I I — Comis
s ã o — Parte B — d o Orçamento Geral d a s C o m u n i d a 
des Europeias para o exercício d e 1991 ( C 3-0387/91)

— Acto d e notificação d a aceitação pela C o m u n i 
d a d e c o m d a t a d e 14 d e O u t u b r o d e 1991 d o s estatutos
d e u m grupo internacional d e estudos sobre o níquel.

enviada f u n d o : C O N T ,

15.

— proposta d e transferência d e dotações n? 2 3 / 9 1 d e
capítulo a capítulo n o interior d a secção I I I — Comis
s ã o — Parte B — d o Orçamento Geral d a s C o m u n i d a 
des Europeias p a r a o exercício d e 1991 ( C 3-0399/91)
enviada
fundo: ORÇM.

Ordem dos trabalhos

Segue-se n a ordem d o dia a fixação d a ordem d o s tra
balhos.
O Senhor Presidente comunica q u e foi distribuído o
projecto d e ordem d o d i a d o presente período d e ses
sões ( P E 156.802), a o q u a l s ã o propostas o u feitas as
seguintes alterações (artigos 73? e 74? d o Regimento):

Segunda-feira,
14.

18 de Novembro de 1991:

Transmissão de textos de acordos pelo Conselho

O Senhor Presidente comunica q u e recebeu d o C o n 
selho cópia autenticada dos seguintes d o c u m e n t o s :
— Acordo entre a C o m u n i d a d e Económica Europeia
e a República d a Áustria q u e estabelece u m a coopera
ç ã o n o d o m í n i o d a educação e d a f o r m a ç ã o n o âmbito
d o programa E R A S M U S ,
— Acto d e notificação d a aprovação pela C o m u n i
d a d e d a Quarta Convenção A C P - C E E assinada em
L o m é e m 15 d e Dezembro d e 1989,
— Acordo entre a C o m u n i d a d e Económica Europeia
e o Reino d a Suécia q u e estabelece u m a cooperação n o
d o m í n i o d a educação e d a formação n o âmbito d o pro
grama E R A S M U S ,
— Acordo sob f o r m a d e troca d e cartas relativo à
aplicação provisória d o protocolo q u e fixa, para o pe
ríodo compreendido entre 1 d e Agosto d e 1990 e 31 d e
J u l h o d e 1993, a s possibilidades d e pesca e a contribui
ç ã o financeira previstas n o acordo entre a C o m u n i d a d e
Económica Europeia e a República Islâmica d a Mauri
tânia, relativo à pesca a o largo d a Mauritânia,

— o relatório Defraigne sobre o p e d i d o d e levanta
m e n t o d a i m u n i d a d e d o D e p u t a d o Fantini é inscrito,
n o s termos d o artigo 5? d o Regimento, n o início d a
ordem d o dia, ^
— a p e d i d o d a Comissão d o s Assuntos Jurídicos,
u m a recomendação p a r a u m a segunda leitura sobre a
posição c o m u m relativa às contas anuais e às contas
consolidadas d a s empresas d e seguros (relator: Price)
(A 3-0284/91) é inscrita a p ó s o relatório H o o n (A 3-0295/91) (ponto 393),
— o grupo A R C solicitou q u e a declaração d a Comis
são sobre o desenvolvimento d e D o u n r e a y c o m o centro
d e armazenagem, tratamento e reciclagem d e matérias
nucleares ( p o n t o 936) seja seguido d e u m debate d e 30
minutos.
O Senhor Presidente foi i n f o r m a d o d a oposição d o
G r u p o S a este pedido.
Intervenção d a Sr? Ewing, p a r a indicar que, esta
m a n h ã , todos os presidentes d o s grupos políticos esta
v a m d e acordo c o m a realização d o debate.
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Por votação nominal (ARC), o Parlamento rejeita o
pedido:
votantes: 164,
a favor: 37,
contra: 108,
abstenções: 19;
intervenção d o Sr. Collins, para precisar que o Grupo S
se opôs a o pedido, visto estar a ser elaborado um
relatório sobre o assunto,
— o relatório Oomen-Ruijten sobre a igualdade de
tratamento entre homens e mulheres em matéria de
segurança social (A 3-0285/91), previsto n a ordem d o
dia de sexta-feira (ponto 429), é antecipado e inscrito
n o final da ordem d o dia de hoje.

Terça-feira, 19 de Novembro de 1991:
é inscrita, n o período de votação das 12h00, a decisão
sobre o pedido de votação urgente das propostas de
resolução (B 3-1779 e 1782/91) que o Senhor Presi
dente anuncia terem sido apresentadas para encerrar o
debate sobre a declaração d a Comissão sobre o
impacte ambiental d e projectos nos Estados-membros:
— d o Sr. Collins, em nome da Comissão d o
Ambiente, sobre o impacte ambiental de projectos nos
Estados-membros (B 3-1779/91),
— d o Sr. Bettini e d a Sr? Breyer, em nome do Grupo
V, sobre a avaliação d o impacte sobre o ambiente
(B 3-1782/91
(debate: ver ponto 8, parte I, da acta de 25 de Outubro
de 1991),
é inscrito, a pedido da Comissão dos Assuntos
Económicos, após a recomendação para uma segunda
leitura Von Wogau (A 3-0267/91) (ponto 398), o
relatório Wettig sobre a harmonização d o indicativo
telefónico de acesso internacional na Comunidade
(A 3-0318/91),
— os relatórios Quisthoudt-Rowohl sobre a difusão e
a valorização dos conhecimentos provenientes dos pro
gramas específicos comunitários d e investigação e
desenvolvimento tecnológico (ponto 400), Linkohr
sobre os programas de I&D a executar pelo Centro
Comum de Investigação (ponto 402) e Bandrés Molet
sobre um regime de protecção comunitária das obten
ções vegetais (ponto 404) são retirados da ordem d o
dia, em virtude de não terem sido aprovados em comis
são,
— são adidados para um próximo período de sessões
os relatórios La Pérgola sobre vários programas-quadro
(A 3-0302/91) (ponto 401) e Linkohr sobre a fusão ter
monuclear controlada e o J E T (A 3-0311/91) (ponto
403),

— são inscritos, a pedido d a Comissão dos Orçamen
tos, em discussão conjunta, após o relatório Samland
(A 3-0307/91) (ponto 399), dois relatórios Lamassoure,
um sobre o projecto de orçamento suplementar e recti
ficativo n? 2 para o exercício de 1991 (2? leitura) e o
outro sobre o projecto de orçamento suplementar e rec
tificativo n? 3 para o exercício de 1991 (1? leitura),
— é inscrita, a pedido d a Comissão d o Meio
Ambiente, n o debate sobre o relatório Florenz sobre o
transporte de resíduos (A 3-0301/91) (ponto 405), uma
pergunta oral com debate à Comissão, da comissão
supracitada (B 3-1767/91), sobre a legislação relativa
aos resíduos,
— são inscritas, após o relatório Roth-Behrendt (A 3-0299/91) (ponto 407), as seguintes perguntas orais
com debate à Comissão:
—

dos Grupos S e G U E (B 3-1699/91),

—

d o Grupo P P E ( B 3-1770/91),

—

do Grupo C G (B 3-1773/91),

—

d o Grupo R D E ( B 3-1774/91),

sobre a Carta comunitária dos direitos sociais funda
mentais dos trabalhadores e programa de acção social,
e Conferência Intergovernamental sobre a União
Política,
— são inscritas, após a pergunta oral com debate
sobre a livre circulação d e jogadores de futebol profis
sionais (B 3-1695/91) (ponto 409), as seguintes pergun
tas orais da Comissão da Energia:
—

ao Conselho (B 3-1697/91),

—

à Comissão (B 3-1698/91),

sobre as propostas de legislação sobre programas
comunitários de investigação e desenvolvimento tec
nológico.
Quarta-feira, 20 de Novembro de 1991:
— o Parlamento reunir-se-á em sessão solene às
12h30, por ocasião da visita de Hosni Moubarak, Presi
dente da República Árabe d o Egipto; o período de
votação das 12h00 é, assim, anulado sendo as votações
previstas adiadas para o período de votação de quinta-feira, às 18h30,
— as declarações da Presidência neerlandesa e d a
Comissão (ponto 410) incidirão sobre o estado de
adiantamento das conferências intergovernamentais
sobre a União Política.
Estão incluídas n o debate, para além das previstas na
ordem d o dia, as seguintes perguntas orais:
— da Comissão dos Assuntos Políticos à Comissão
(B 3-1768/91) sobre as Conferências Intergovernamen
tais,
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— da Comissão dos Transportes ao Conselho (B 3-1771/91) e à Comissão (B 3-1772/91), sobre as Con
ferências Intergovernamentais e as modificações do
Tratado em matéria de transportes e turismo.

Intervenções do Sr. Beumer, presidente da Comissão
dos Assuntos Económicos sobre os aspectos institucio
nais da União Económica e Monetária não terem sido
incluídas no debate e pergunta se este aspecto da ques
tão poderia ser abordado n o decurso d o debate e tra
tado nas propostas de resolução, e d a Sr? Cassanmagnago Cerretti, presidente da Comissão dos Assuntos
Políticos.

— Das 15h00 às 18h30 a ordem dia desenrolar-se-á
como segue:
— discussão conjunta das perguntas orais B 3-1500 e
1501/91 sobre a ajuda à população curda d o Iraque
(ponto 415) e a pergunta oral d o Grupo ARC à coope
ração política europeia (B 3-1775/91) sobre a segurança
d a população curda,
— declaração d o Conselho, seguida de debate, sobre
a situação na Jugoslávia,
— relatório da Comissão dos Assuntos Políticos
sobre uma proposta de decisão relativa à denúncia d o
acordo de cooperação CEE/Jugoslávia — parecer
favorável, para a qual o Conselho solicitou a aplicação
d o processo de urgência (ver mais adiante, após
«sexta-feira»),
— discussão conjunta de uma declaração d o Con
selho sobre a Conferência de Madrid para a paz n o
Médio Oriente e sobre o segundo relatório Pérez Royo
sobre a situação n o Médio Oriente (A 3-0277/91) (pon
tos 413 e 414),
— discussão conjunta dos relatórios Cassanmagnano
Cerretti (A 3-0272/91) e Valverde López (A 3-0296/91)
sobre a União Europeia (pontos 411 e 412),

d a mesma forma, através de alterações, nas propostas
de resolução a serem apresentadas).
Intervenções, sobre esta questão, d o Sr. Cot, em nome
d o Grupo S, que, após ter recordado que a União
Económica e Monetária foi largamente debatida
durante o último período de sessões, precisa que os
presidentes dos grupos decidiram concentrar o debate
sobre a União Política para realçar que se trata de um
último apelo antes d o Conselho Europeu de Maas
tricht, da Sr? von Putten e d o Sr. Klepsch, em nome d o
Grupo PPE, que apoiam a intervenção do Sr. Cot.

Quinta-feira, 21 de Novembro de 1991:
sem alteração.

Sexta-feira, 22 de Novembro de 1991:
— a Comissão dos Assuntos Sociais solicitou, nos
termos do n? 1 d o artigo 103? do Regimento, que o
relatório Cramon Daiber sobre os sistemas de protec
ção social (A 3-0288/91) (ponto 428) seja enviado de
novo à comissão,
intervenções d o Sr. van Velzen, presidente da Comis
são dos Assuntos Sociais, da Sr? Cramon Daiber, rela
tora, e d o Sr. Pronk.
O Parlamento aprova o pedido de novo envio à comis
são,
— a pedido da Comissão d a Energia, são inscritos em
discussão conjunta os relatórios Garcia Arias sobre a
Carta europeia de energia (A 3-0310/91) e Pierrôs,
sobre os princípios gerais de uma cooperação pan-europeia em matéria de energia (A 3-0309/91),
— é inscrita, a pedido da Comissão da Agricultura,
uma pergunta oral da mesma à Comissão sobre um
regime particular de importação de milho e sorgo em
Espanha (B 3-1769/91).
A ordem de trabalhos fica assim fixada.

— o período de votação relacionado com a aplicação
d o Acto Único foi, excepcionalmente, fixado para as
18h30, devido ao elevado número de debates, pelo que
a sessão é prolongada até às 19h30 e será retomada,
conforme previsto, às 20h45.

Intervenções d o Sr. Beumer, para lembrar a pergunta
que formulou no decurso da sua intervenção prece
dente, e do Sr. Herman, que apoia esta intervenção (o
Senhor Presidente responde que se trata d e uma debate
aberto e que, assim sendo, os aspectos institucionais da
União Económica e Monetária poderão ser abordados

Pedido de aplicação do processo sem debate (n? 1 d o
artigo 38? d o Regimento)
da Comissão dos Assuntos Económicos à recomenda
ção para uma segunda leitura (relator: Beumer), sobre a
supressão de certas formalidades de saída aquando d a
passagem das fronteiras internas d a Comunidade (A 3-0297/91).
Este relatório será posto a votação n o período de vota
ção de quarta-feira, às 18h30.
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Pedidos de aplicação do processo sem relatório (n? 1 do
artigo 116? do Regimento)

fundamentação da urgência: é desejável que os forneci
mentos comecem ainda antes do Inverno,

Da Comissão da Agricultura a:

— uma proposta de decisão respeitante à conclusão,
pela Comunidade Económica Europeia, do Acordo sob
forma de Troca de Cartas Complementar entre a
Comunidade Económica Europeia e a União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas relativo a uma garan
tia de crédito para assegurar a exportação de produtos
agrícolas e alimentares para a União Soviética (C 3-0390/91);

— um regulamento sobre as medidas a adoptar tendo
em vista a prevenção de focos de infecção e intoxica
ção devido a produtos alimentares (C 3-0398/91),
— uma modificação do regulamento que establece a
organização comum do mercado no sector dos produ
tos transformados à base de frutas e produtos hortíco
las (C 3-0379/91).
Estes textos serão postos a votação no início da sessão
de sexta-feira.
Pedido de aplicação do processo de urgência (artigo 75?
do Regimento)
a)

Do Conselho a :

— uma proposta de recomendação
assistência à criança (C 3-0329/91);

relativa

à

fundamentação da urgência: o Conselho deseja viva
mente poder pronunciar-se sobre este assunto na sua
sessão consagrada aos assuntos sociais de 3 de Dezem
bro próximo,

fundamentação da urgência: é desejável que os forneci
mentos comecem ainda antes do Inverno,
— uma proposta que estabelece as alterações dos
Tratados CECA e Euratom nos termos das respectivas
disposições do artigo 204? do Tratado CEEA e artigo
96? do Tratado CECA (C 3-0403/91);
fundamentação da urgência: convém que as alterações
a serem efectuadas no Tratado CEE sejam, também,
efectuadas nas disposições dos tratados que instituem,
respectivamente, a CECA e a CEEA;
b) Da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetá
rios e da Política Industrial:

— uma proposta de regulamento que estabelece um
regime de apoio para a soja, colza e girassol (C 3-0339/91);

— ao relatório Beumer (A 3-0317/91) sobre a pro
posta modificada da Comissão ao Conselho de uma
directiva relativa à aproximação das taxas do imposto
sobre o consumo específico de bebidas alcoólicas e de
álcool contido noutros produtos,

fundamentação da urgência: qualquer atraso na
tomada de decisão é susceptível de comprometer a
aplicação do novo regime a partir da próxima cam
panha e expõe a Comunidade ao risco de represálias
devido ao facto de não ter cumprido com as suas obri
gações,

— ao relatório Bernard Reymond (A 3-0316/91)
sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
directiva relativa à harmonização da estrutura dos
impostos sobre consumos específicos que incidem
sobre as bebidas alcoólicas e sobre o álcool contido
noutros produtos.

— uma proposta de decisão relativa à adesão da
Comunidade Europeia à FAO (C 3-0374/91);

O Parlamento deverá pronunciar-se sobre estes pedidos
de aplicação do processo de urgência no início da ses
são de amanhã.

fundamentação da urgência: o Conselho deverá tomar
uma decisão sobre este assunto em tempo útil para per
mitir que a Comunidade solicite a adesão à FAO na
próxima conferência a realizar em Roma de 19 a 28 do
corrente,
— uma proposta de regulamento que derroga para o
período de entrega dos pedidos de 1991/1992, o Regu
lamento (CEE) n? 1357/80, que instaura um sistema de
prémios para a manutenção de vacas em aleitamento,
(C 3-381/91);
fundamentação da urgência: o Conselho deseja poder
pronunciar-se muito rapidamente sobre este assunto.
Com efeito, a situação da carne bovina é preocupante e
conduz a perdas substanciais de lucros,
— uma proposta de decisão relativa à concessão de
um empréstimo a médio prazo à URSS e suas repúbli
cas (C 3-0391/91);

16.

Prazos para entrega de alterações e de proposta de
resolução

O Senhor Presidente recorda que o prazo para entrega
das alterações aos relatórios incritos na ordem do dia
expirou.
O prazo é, no entanto, prorrogado até esta noite, às
19h00, para o relatório Cassanmagnago Cerretti (A 3-0267/91).
É fixado o prazo seguinte para os pontos que seguem:
— declarações da presidência neerlandesa e da
Comissão sobre a Conferência Intergovernamental
(ponto 410) — declaração da Comissão sobre o desen
volvimento de Dounreay — declaração do Conselho

16. 12.91

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? C 326/14
Segunda-feira, 18 de Novembro de 1991

sobre a situação n a Jugoslávia — perguntas orais B 3-1699,1770, 1773, 1774, 1697, 1698 e 1769/91:

Autor: 30 minutos (6 x 5'),

propostas de resolução: terça-feira, às 12h00;

Deputados : 270 minutos,

Comissão: 80 minutos n o total,

alterações e propostas d e resolução conjuntas: quarta-feira, às 12h00;

Tempo global de uso da palavra para os debates de
quarta-feira

— perguntas orais sobre a ajuda à população curda
d o Iraque (ponto 415):

a) Conferência
Política,

propostas de resolução: segunda-feira, às 20h00;

Intergovernamental

sobre

a

alterações às propostas de resolução: terça-feira, às
18h00.

Conselho: 30 minutos (incluindo as respostas),

Para os pontos aditados à ordem d o dia, o prazo será
fixado posteriormente.

Deputados: 120 minutos;

17.

União

Comissão: 30 minutos (incluindo as respostas),

b) Outros pontos (incluindo o debate da declaração
sobre a Jugoslávia)

Tempo de uso da palavra

Relatores: 20 minutos ( 4 x 5 ' ) ,
Relatores d e parecer: 4 minutos n o total,

N o s termos d o artigo 83? d o Regimento, está prevista a
organização dos debates d o seguinte m o d o :

Autor: 10 minutos (2 x 5'),
Conselho: 45 minutos n o total,

Tempo global de uso da palavra para os debates de
segunda-feira

Comissão: 35 minutos n o total,
Deputados: 90 minutos,

Relatores: 55 minutos (11 x 5'),
Relatores d e parecer: 32 minutos n o total,

Tempo global de uso da palavra para os debates de
quinta-feira (com excepção d o debate sobre questões
actuais e muito importantes)

Comissão: 75 minutos n o total,
Deputados: 150 minutos,

Relatores: 35 minutos (7 x 5'),
Relatores d e parecer: 10 minutos n o total,

Tempo global de uso da palavra para os debates de
terça-feira

Autor: 5 minutos,

Relatores: 50 minutos (10 x 5'),

Comissão: 40 minutos n o total,

Relatores d e parecer: 24 minutos n o total,

Deputados: 120 minutos.

Repartição do tempo de uso da palavra dos deputados
(em minutos)

60'

90'

120'

150'

180'

210'

240'

270'

300'

330'

Socialista

14

24

35

45

55

65

75

86

96

106

Partido Popular Europeu

10 .

17

24

31

38

45

52

59

66

72

22

25

28

30

16

18

20

22
18

Tempo global

Grupo

Liberal, Democrático e Reformista

5

8

11

14

17

19

Democratas Europeus

4

6

8

10

12

14

Esquerda Unitária Europeia

4

6

7

9

10

12

13

15

17

Verdes n o P E

4

6

7

9

10

12

13

15

17

18

Aliança dos Democratas Europeus

4

5

6

7

9

10

11

12

13

15

Arco-íris

3

4

5

6

6

7

8

9

10

11

9

10

Coligação de Esquerda

3

4

5

5

6

7

8

8

Técnico das Direitas Europeias

3

4

5

5

6

7

8

8

9

10

15

16

18

Não-inscritos

6

7

8

10

11

12

14
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18.

Temas para o debate sobre questões actuais (assun
tos propostos):

O Senhor Presidente propõe a inscrição dos cinco
seguintes temas na ordem d o dia d o próxima debate
sobre sobre questões actuais, urgentes e muito impor
tantes, que terá lugar n a quinta-feira:
—r

«Salvar o planeta»,

—

Zaire,

—

Madagáscar,

—

Direitos d o Homem,

—

Catástrofes naturais.

Emprego e d o Ambiente de Trabalho, sobre a proposta
d a Comissão ao Conselho d e uma directiva relativa às
prescrições mínimas destinadas a melhorar a mobili
dade e o transporte em segurança dos trabalhadores
com mobilidade reduzida n o trajecto para o local de
trabalho [COM(90) 0588 — C 3-0167/91 — SYN 0327]
(A 3-0293/91).
Intervenções dos Srs. Megahy, em nome d o Grupo S,
Hadjigeorgiou, em nome d o Grupo PPE, das Sr?s
Catasta, em nome d o Grupo G U E , e Papandreou,
Membro da Comissão.
A Senhora Presidente dá por encerrado o debate.

19.

Pedido de levantamento da imunidade do deputado
Fantini (debate e votação)

O Sr. Defraigne apresenta o seu relatório, elaborado em
nome da Comissão d o Regimento, d a Verificação de
Poderes e das Imunidades sobre o pedido d e levanta
mento da imunidade d o deputado António Fantini
(A 3-0303/91).
Intervenções dos Srs. Rogalla, em nome d o Grupo S, e
Dillen, em nome d o Grupo DR.
O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.
VOTAÇÃO
O Parlamento aprova a decisão (ver parte II).
20.

Assistência
bate) ** I I

médica a

bordo dos navios (de

O Sr. Nianias apresenta uma recomendação para uma
segunda leitura d o Parlamento, elaborada em nome d a
Comissão dos Assuntos Sociais, d o Emprego e d o
Ambiente d e Trabalho, sobre a posição comum adop
tada pelo Conselho com vista à adopção de uma direc
tiva relativa às prescrições mínimas d e saúde e de segu
rança com vista a promover uma melhor assistência
médica a bordo dos navios (C 3-0374/91 — SYN 278)
(A 3-0304/91).
PRESIDÊNCIA D A SENHORA FONTAINE

Vice-Presidente
Intervenções dos Srs. Hughes, em nome d o Grupo S,
Hadjigeorgiou, em nome d o Grupo PPE, das Sr?s van
Hemeldonck, e Papandreou, Membro da Comissão.

Votação: ponto 23, parte I da acta de 20 de Novembro
de 1991.

22.

Adequação dos fundos próprios das empresas de
investimento e fiscalização das instituições de
crédito (debate) ** I

Segue-se na ordem d o dia a discussão conjunta de dois
relatórios elaborados em nome da Comissão dos
Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos.
O Sr. Zavvos apresenta o seu relatório sobre a proposta
d a Comissão ao Conselho de uma directiva relativa à
adequação dos fundos próprios das empresas de inves
timento, incluindo as instituições de crédito [COM(90)
0141 — C 3-0184/90 — SYN 0257] (A 3-0298/91).
O Sr. Blak apresenta o seu relatório sobre a proposta d a
Comissão ao Conselho de uma directiva relativa à fis
calização das instituições de crédito numa base conso
lidada [COM(90) 0451 — C 3-0002/91 — SYN 0306]
(A 3-0290/91).
Intervenções dos Srs. Bru Purón, em nome d o Grupo S,
Lord Inglewood, em nome d o Grupo ED, Srs. Bontempi, em nome d o Grupo GUE, Lane, em nome d o
Grupo RDE, Zavvos, em nome d o Grupo PPE, e Dondelinger, Membro da Comissão.
A Senhora Presidente d á por encerrado o debate.
Votação: ponto 24, parte I da acta de 20 de Novembro
de 1991.

A Senhora Presidente d á por encerrado o debate.
Votação: pontos 16 e 18, parte I da acta de 20 de
Novembro de 1991.

23.

21.

O Sr. Bontempi apresenta o seu relatório, elaborado em
nome d a Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direi
tos dos Cidadãos, sobre a proposta da Comissão ao
Conselho de uma decisão relativa à adesão dos Estados-membros à Convenção d e Berna para a protecção

Transporte em segurança dos trabalhadores com
mobilidade reduzida (debate) * * 1

O Sr. Pagoropoulos apresenta o seu relatório, elabo
rado em nome d a Comissão dos Assuntos Sociais, d o

Adesão à Convenção de Berna e à Convenção Inter
nacional de Roma (debate) * * 1
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das obras literárias e artísticas n a versão que lhe foi
d a d a pelo Acto de Paris, d e 24 d e Julho de 1971, e à
Convenção Internacional d e Roma para a protecção
dos artistas intérpretes e executantes, dos produtores d e
fonogramas e dos organismos de radiodifusão, d e 26 de
Outubro d e 1961 [COM(90) 0582 — C 3-0039/91 —
SYN 0318] (A 3-0292/91).

anuais e às contas consolidadas das empresas d e segu
ros (C 3-0349/91 — SYN 0078) (A 3-0284/91).
Intervenção d e Sir Leon Brittan, Vice-Presidente da
Comissão.
O Senhor Presidente d á por encerrado o debate.

Intervenções dos Srs. Hoon, em nome d o Grupo S,
Garcia Amigo, em nome d o G r u p o PPE, Marques
Mendes, em nome d o Grupo LDR, d a Sr? Bjornvig, em
nome d o Grupo ARC, e d o Sr. Dondelinger, Membro
da Comissão.

Votação: ponto 19, parte I da acta de 20 de Novembro
de 1991.

26.
A Senhora Presidente d á por encerrado o debate.
Votação: ponto 25, parte I da acta de 20 de Novembro
de 1991.

24.

Cláusulas abusivas nos contratos celebrados pelos
consumidores (debate) ** I

O Sr. Hoon apresenta o seu segundo relatório, elabo
rado em nome d a Comissão dos Assuntos Jurídicos e
dos Direitos dos Cidadãos, sobre a proposta d a Comis
são a o Conselho de uma directiva relativa às cláusulas
abusivas nos contratos celebrados pelos consumidores
[COM(90) 0322/2 — C 3-0319/90 — SYN 285] (A 3-0295/91).
Intervenções da Sr? Green, relatora d o parecer d a
Comissão d o Meio Ambiente, dos Srs. Blak, em nome
d o Grupo S, Garcia Amigo, em nome d o Grupo PPE,
Lord Inglewood, em nome d o Grupo E D , dos Srs. Vernier, em nome d o Grupo RDE, da Sr? Grund (Não-inscritos), e d o Sr. Ripa di Meana, Membro da Comissão.

Radiodifusão de sinais de televisão via satélite
(debate) ** I

O Sr. Caudron apresenta o seu relatório, elaborado em
n o m e d a Comissão dos Assuntos Económicos e Mone
tários e d a Política Industrial, sobre a proposta d a
Comissão a o Conselho d e u m a directiva relativa à
adopção d e normas respeitantes à radiodifusão d e
sinais d e televisão via satélite [COM(91) 0242 — C 3-0290/91 — SYN 350] (A 3-0308/91).
Intervenções dos Srs. Hoppenstedt, relator d o parecer
d a Comissão para a Juventude, Muntingh, relator d o
parecer d a Comissão d o Meio Ambiente, Bofill
Abeilhe, em nome d o Grupo S, Herman, em nome d o
Grupo PPE, de Vries, em nome d o Grupo LDR, Cassidy, em nome d o Grupo E D , Porrazzini, em nome d o
Grupo G U E , d a Sr? Ernst d e la Graete, em n o m e d o
Grupo V, d o Sr. Lauga, em nome d o G r u p o R D E , d a
Sr? Mayer, em nome d o Grupo C G , d o Sr. van der
Waal (Não-inscritos), das Sr?s Junker, Lulling, von Alemann, Muscardini, Tongue, Srs. Fayot, Christiansen,
Samland e Pandolfi, Vice-Presidente da Comissão.
Votação: ponto 17, parte I da acta de 20 de Novembro
de 1991.

A Senhora Presidente d á por encerrado o debate.
Votação: ponto 26, parte I da acta de 20 de Novembro
de 1991.
(A sessão, suspensa às 20hl0, é reinciada às 21h00)

PRESIDÊNCIA DO SENHOR PETERS

Vice-Presidente

25.

27.

Denominações de origem dos produtos agrícolas e
géneros alimentícios (debate) *

O Sr. Borgo apresenta o seu relatório, elaborado em
nome d a Comissão d a Agricultura, das Pescas e d o
Desenvolvimento Rural, sobre as propostas d a Comis
são a o Conselho d e :
I.

Um regulamento relativo à protecção das indica
ções geográficas e denominações d e origem dos
produtos agrícolas e dos géneros alimentícios
[SEC(90) 2415 — C 3-0050/91];

Contas das empresas de seguros (debate) ** II

O Sr. Price apresenta a recomendação para u m a
segunda leitura, elaborada em nome d a Comissão dos
Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos, refe
rente à posição comum adoptada pelo Conselho com
vista à adopção d e uma directiva relativa às contas

II. U m regulamento relativo aos certificados d e espe
cificidade dos géneros alimentícios [SEC(90) 2414
final — C 3-0055/91] (A 3-283/91).
Intervenções d o Sr. Collins, relator d o parecer d a
Comissão d o Meio Ambiente, das Sr?s Rothe, em
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nome d o Grupo S, Keppelhoff-Wiechert, em nome d o
Grupo PPE, dos Srs. d e Montesquiou, em nome d o
Grupo LDR, Spencer, em nome d o Grupo ED, Guil
laume, em nome d o Grupo RDE, Kellilea, Mottola e
Pandolfi, Vice-Presidente da Comissão.

Intervenções d o Sr. Linkohr e d a Sr? Aglietta, sobre
este pedido, d o Sr. Vohrer, para um ponto de ordem, d a
Sr? Schleicher, que coloca uma pergunta à Comissão
sobre a natureza d a declaração à qual o comissário res
ponde.

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.

Por votação electrónica, o Parlamento aprova o pedido
d o Grupo V.

Votação: ponto 14, parte I da acta de 19 de Novembro
de 1991.

28.

Armazenagem, tratamento e reciclagem de matérias
nucleares

O Sr. Ripa di Meana, Membro da Comissão, faz uma
declaração sobre o desenvolvimento de Dounreay
como centro d e armazenagem, tratamento e reciclagem
d e matérias nucleares.

O debate é inscrito n o final da ordem d o dia de terça-feira.
O prazo para a entrega de propostas de resolução é
fixado para terça-feira, às 12h00, e o prazo para a
entrega de alterações a estas propostas de resolução é
fixado para quarta-feira, às 12h00.
Intervenção d o Sr. Martinez, para um ponto de ordem.
30.

Intervenções, para formular perguntas breves e preci
sas, nos termos d o n? 2 d o artigo 56? d o Regimento, d o
Sr. Collins, da Sr? Ewing, que lamenta o reduzido
tempo concedido aos membros para recorrer do pro
cesso seguido, dos Srs. Turner, Bettini, Lane, d a Sr?
Ewing, dos Srs. A. Smith, Staes, L. Smith, Falconer,
Linkohr e Adam.
O Sr. Ripa di Meana responde às perguntas.
Intervenção d o Sr. Falconer, que, dado o carácter
pouco pormenorizado das respostas, solicita à Comis
são que dê respostas mais completas.
O Sr. Ripa di Meana responde que responderá por
escrito e em pormenor às várias perguntas após ter lido
o relato integral dos debates.
Intervenções dos Srs. Lane, que solicita precisões à
Comissão, Ripa di Meana que responde que a sua per
gunta será abordada conforme os procedimentos que
acaba de mencionar, Staes, que insiste n a obtenção de
respostas pormenorizadas, da Sr? Ewing que coloca
uma pergunta complementar e solicita que esta seja
respondida por escrito e em pormenor, dos Srs. L.
Smith, que lamenta que a declaração não tenha sido
seguida de debate, Falconer, que solicita que a Comis
são forneça as suas respostas antes das reuniões políti
cas a terem lugar n o início de Dezembro.

Ordem do dia da próxima sessão

O Senhor Presidente comunica que a ordem d o dia da
sessão de amanhã, terça-feira, 19 de Novembro de
1991, está fixada como segue:
9h00 às 13h00 e 15h00 às 20h00:
— debate sobre questões actuais (comunicação das
propostas de resolução apresentadas),
— decisão sobre a aplicação d o processo de urgência
a nove propostas,
— recomendação para uma segunda leitura (relator:
von Wogau) relativa à supressão dos controlos e das
formalidades aplicáveis às bagagens de mão ** II,
— relatório Wettig sobre a harmonização d o indica
tivo telefónico internacional na Comunidade ** I,
— relatório Samland sobre um programa de I&D n o
domínio das medições e ensaios (1990/1994) ** I,
— discussão conjunta de um relatório Lamassoure e
de um relatório Theato/Lamassoure sobre o orça
mento,
— relatório Florenz sobre a fiscalização e controlo
das transferências d e resíduos **I (')
— relatório Alber sobre a cooperação parlamentar
pan-europeia em matéria d e ambiente,
— relatório Roth-Behrendt sobre um sistema comuni
tário de atribuição d o rótulo ecológico *,

29.

Impostos ecológicos sobre a energia

O Sr. Ripa di Meana, Membro da Comissão, faz uma
declaração sobre os impostos ecológicos sobre a ener
gia.
O Senhor Presidente declara ter recebido d o Grupo V
um pedido, nos termos d o n? 3 d o artigo 56? d o Regi
mento, n o sentido de esta declaração ser seguida de um
debate.

— discussão conjunta d e quatro perguntas orais com
debate sobre a União Política,
— discussão conjunta de um relatório Cassanmagnago Cerretti sobre o papel institucional d o Comité
Económico e Social e de um relatório Bindi sobre a
cidadania da União Europeia,
(')

A pergunta oral com debate à Comissão (B 3-1767/91)
está incluída no debate.
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12h00:

— perguntas orais com debate sobre a livre circulação
d e trabalhadores,

— decisão sobre o pedido de votação urgente das
propostas de resolução sobre o impacte ambiental de
projectos nos Estados-membros,
— votação das propostas de resolução cujo debate
tenha sido dado por encerrado, com excepção das pro
postas elaboradas nos termos d o processo decorrente
d a aplicação d o Acto Único;

— pergunta oral com debate sobre os programas de
investigação e desenvolvimento tecnológico,
— declaracção d a Comissão sobre os impostos
ecológicos sobre a energia (debate),

15h00:
— debate sobre questões actuais, urgentes e muito
importantes (lista dos assuntos a inscrever).

— relatório Oomen-Ruijten sobre a igualdade de tra
tamento entre homens e mulheres;

(A sessão é encerrada às 00h05)
Enrico VINCI

Secretário-Geral

>

João C R A V I N H O

Vice-Presidente
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PARTE II
Textos aprovados pelo Parlamento Europeu

Pedido de levantamento da imunidade do deputado Fantini
— A3-303/91

DECISÃO
relativa ao pedido de levantamento da imunidade parlamentar do deputado Fantini
Ò Parlamento Europeu,
— Tendo recebido um pedido de levantamento da imunidade parlamentar d o Deputado Fantini,
transmitido pelo Ministro da Justiça italiano, em 15 de Janeiro de 1990, e comunicado pelo
Presidente d o Parlamento Europeu e m 13 de Fevereiro de 1990,
— Tendo em conta o artigo 10í? do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das
Comunidades Europeias, de 8 de Abril de 1965, bem como o nH 2 d o artigo 42 d o Acto
relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo,
de 20 de Setembro de 1976,
— Tendo em conta os acórdãos d o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 12 de
Maio de 1964 e de 10 de Julho de 1986 ('),
— Tendo em conta o artigo 68- da Constituição italiana,
— Tendo e m conta o artigo 5- d o Regimento,
— Tendo e m conta o relatório da Comissão do Regimento, da Verificação de Poderes e das
Imunidades (A3-303/91),
1.

Decide não levantar a imunidade parlamentar d o Deputado Fantini;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir imediatamente a presente decisão e o relatório da
sua comissão às autoridades competentes da República italiana.
(')

Cf. Colectânea de Jurisprudência d o TJCE de 1964, p. 397, processo ni! 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier) e
Colectânea de 1986, p. 2403, processo n^ 149/85 (Wybot/Faure)
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HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON,
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LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE,
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MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA,
MÚLLER, M U N T I N G H , MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS,
NEWMAN, NEWTON D U N N , NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, N O R D M A N N , ODDY,
0 ' H A G A N , ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ
CLIMENT,
PACK,
PAGOROPOULOS,
PAISLEY,
PANNÍELLA,
PAPAYANNAKIS,
PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA,
PÊREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERRÔS, PIMENTA,
PIQUET,
PIRKL,
PISONI N.,
PLANAS
PUCHADES,
POETTERING,
POLLACK,
POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT,
PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, RAGGIO, RANDZIO-PLATH, RAUTI, READ,
REYMANN, RIBEIRO, RINSCHE, ROBLES PIQUER, R 0 N N , ROGALLA, ROSMINI,
ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ
AGUILAR, SÀLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBvEK, SANTOS, SANZ
FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLEE,
SCHLECHTER,
SCHLEICHER,
SCHMIDBAUER,
SCHODRUCH,
SCHÕNHUBER,
SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS,
SEAL,
SIERRA
BARDAJÍ,
SIMEONI,
SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A.,
SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STEVENS,
STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAZDAÍT, TELKÀMPER, TINDEMANS,
TITLEY,
TOMLINSON,
TONGUE,
TOPMANN,
TSIMAS,
TURNER,
VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI,
VElL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VISSER,
VOHRER, VON DER VRING, VAN D E R WAAL, VON WECHMAR, WHITE, WIJSENBEEK,
WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, Z A W O S .
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Observadores da antiga RDA
BEREND, BOTZ, GLASE, GOEPEL, HAGEMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KREHL,
MEISEL, THIETZ, TILLICH.
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ANEXO

Resultado da votação nominal
( + ) = A favor
( - ) = Contra
(O) = Abstenção

Pedido de novo envio à Comissão,

(+)
AGLIETTA, AULAS, BETTINI, BJ0RNVIG, CANAVARRO, CHRISTENSEN, COX,
CRAMON-DAIBER, D E CLERCQ, D E VRIES, DEFRAIGNE, VAN DIJK, EPHREMIDIS,
EWING,
FALCONER,
FORD,
HARRISON,
INGLEWOOD,
JOANNY,
KOFOED,
KOSTOPOULOS, LANE, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, OOMEN-RUIJTEN, PAISLEY,
PARTSCH, PUNSET I CASALS, SANDBjEK, SCHODRUCH, SCHÕNHUBER, SEAL,
SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., VERBEEK.

(-)
ADAM, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, AVGERINOS,
BALFE, BARTON, BEIRÔCO, BENOIT, BEUMER, BINDI, BIRD, BLAK, BOFILL
ABEILHE, BORGO, BOWE, VAN D E N BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, D E
LA CÂMARA MARTÍNEZ, CHANTERIE, CHRISTIANSEN, COATES, COLLINS, COLOM I
NAVAL, COT, DA C U N H A OLIVEIRA, D E VITTO, DENYS, DÍEZ D E RIVERA, DUARTE
C E N D A N , D 0 H R K O P DÚHRKOP, ESCUDER CROFT, FANTINI, F E R N Á N D E Z ALBOR,
FERRER I CASALS, FONTAINE, FORTE, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD
D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÕRLACH, G R E E N , GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ,
HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IODICE, JANSSEN
VAN RAAY, LAFUENTE LÓPEZ, LANGENHAGEN, LANGES, LINKOHR, LO GIUDICE,
MAIBAUM,
MATTINA,
MCCARTIN,
MCGOWAN,
MEBRAK-ZAÍDI,
MOTTOLA,
OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PAGOROPOULOS, PARODI, PÉREZ
ROYO, PISONI N., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRONK, REYMANN, ROGALLA,
ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU,
SAMLAND,
SAPENA
GRANELL,
SBOARINA,
SCHLECHTER,
SCHLEICHER,
SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD,
STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS,
VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VON D E R VRING, VAN D E R WAAL, WHITE,
WILSON, WYNN, Z A W O S .

(O)
BEAZLEY C.,
BEAZLEY P.,
CASSIDY,
CHEYSSON,
GRUND,
JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN, LAUGA, MCINTOSH, MOORHOUSE, NIELSEN T., PRAG, PRICE,
PROUT, SCHLEE, SCOTT-HOPKINS, TURNER, VEIL, VAN VELZEN.
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ACTA DA SESSÃO DE TERÇA-FEIRA, 19 D E NOVEMBRO DE 1991
(9l / C 326/02)
PARTE I

Desenrolar da sessão
PRESIDÊNCIA D O SENHOR CRAVINHO

Vice-Presidente
(A sessão tem início às 9h00)
1.

Aprovação da acta

Intervenção dos Srs. Bettini, que protesta contra a deci
são d o Presidente (ver ponto 4, parte I) d e lhe retirar o
uso d a palavra durante a intervenção que fez n o segui
mento d a homenagem prestada à memória d e Mário
Scelba, e D e Vitto sobre esta intervenção.

das Comunidades para o exercício d e 1991 (C 3-0392/
/91). Relatores: Theato e Lamassoure (A 3-0324/91),
— relatório da Comissão dos Orçamentos sobre o
projecto de orçamento rectificativo e suplementar n?
2/91, emendado pelo Conselho (C 3-0402/91). Relator:
Lamassoure (A 3-0325/91);

A acta d á sessão anterior é aprovada.
2.

Entrega de documentos

c) As seguintes perguntas orais com debate, apresen
tadas pelos deputados:

O Senhor Presidente comunica que recebeu:
a) D o Conselho:
— proposta d e decisão respeitante à conclusão, pela
Comunidade Económica Europeia, d o Acordo sob
forma d e Troca d e Cartas Complementar entre a
Comunidade Económica Europeia e a União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas relativo a uma garan
tia d e crédito para assegurar a exportação de produtos
agrícolas e alimentares para a União Soviética
[COM(91) 0458 — C 3-0390/91]
enviada
f u n d o : RELA,
parecer: POLI, ORÇM, ECON,
base jurídica: artigos 113? e 235? CEE,
— proposta de decisão relativa à concessão d e um
empréstimo a médio prazo à URSS e suas repúblicas
[COM(91) 0443 — C 3-0391/91]
enviada
f u n d o : RELA,
parecer: POLI, ORÇM, ECON,
base jurídica: artigo 235? C E E ;
b) Os seguintes relatórios das comissões parlamenta
res:
— *** relatório d a Comissão dos Assuntos Políticos
sobre a proposta de decisão d o Conselho que denuncia
o Acordo de Cooperação entre a Comunidade
Económica Europeia e a República Socialista Federa
tiva d a Jugoslávia (9261/91 — C 3-0389/91). Relatora:
Cassanmagnago Cerretti (A 3-0323/91),
— relatório d a Comissão dos Orçamentos sobre o
projecto d e orçamento rectificativo e suplementar n? 3

— la Pérgola, em nome d a Comissão da Energia, a o
Conselho: propostas de legislação sobre programas
comunitários de investigação e desenvolvimento tec
nológico que põem em causa os poderes d a autoridade
orçamental neste sector (B 3-1697/91),
— la Pérgola, em nome d a Comissão d a Energia, à
Comissão: propostas d e legislação sobre programas
comunitários de investigação e desenvolvimento tec
nológico que põem em causa os poderes d a autoridade
orçamental neste sector (B 3-1698/91),
— Cot, em nome d o Grupo S, e Colajanni, em nome
d o Grupo G U E , á Comissão: Carta Comunitária dos
Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores e
programa de acção social e Conferência Intergoverna
mental sobre a União Política (B 3-1699/91),
— Collins, Florenz e Janssen van Raay, em nome d a
Comissão d o Meio Ambiente, à Comissão: legislação
em matéria d e resíduos (B 3-1767/91),
— Menrad, Pronk, D e Vitto e Brok, em nome d o
Grupo PPE, à Comissão: transposição d o programa de
acção social d a Comissão e a Conferência Intergover
namental para a realização d a União Política (B 3-1770/91),
— Barros Moura e Elmalan, em nome d o Grupo CG,
à Comissão: Carta Comunitária dos Òireitos Sociais
dos Trabalhadores eprograma de acção e Conferência
Intergovernamental sobre a União Política (B 3-1773/
/91),
— de la Maléne, em nome d o Grupo RDE, à Comis
são: evolução d a Carta Social n o âmbito d a Con
ferência Intergovernamental (B 3-1774/91);
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d)

D a Comissão:

proposta d e transferência d e dotações n? 24/91 d e
capítulo a capítulo n a Secção I I I — Comissão — Parte
B — d o Orçamento Geral das Comunidades Europeias
para o exercício d e 1991 (C 3-0404/91)
enviada
fundo: ORÇM.
3.

Debate sobre questões actuais (comunicação das
propostas de resolução apresentadas)

O Senhor Presidente comunica que recebeu, dos
seguintes deputados, pedidos d e debate, sobre questões
actuais, urgentes e muito importantes, apresentadas
nos termos d o n? 1 d o artigo 64? d o Regimento, para as
propostas de resolução seguintes:
— Collins, Roth-Behrendt, Pollack, Green, Muntingh, Santos, Fitzsimons, L. Smith, Valverde López,
Simmonds, Seligman, Florenz, Ceci, Diez d e Rivera
Icaza, Vertemati, Oomen-Ruijten, Bjornvig, C. Jackson,
Schwartzenberg, Vernier, Scott-Hopkins, Monnier-Besombes, de la Câmara Martinez, Kuhn, sobre a Jugos
lávia (B 3-1792/91),
— Cox, Maher, Veil, em nome d o G r u p o LDR, sobre
o terrorismo na Irlanda d o Norte (B 3-1793/91),
— Pimenta, Bertens, Larive, Veil, em nome d o Grupo
LDR, sobre as inundações catastróficas nas Filipinas
(B 3-1794/91),
— Bertens, Veil, Gawronski, La Malfa, em nome d o
G r u p o LDR, sobre a explusão d e «boat people» d e
Hong Kong (B 3-1795/91),
— Nordmann, Nielsen, D e Donnea, D e Montesquiou, Veil, Calvo Ortega, Verwaerde, D e Clercq, em
nome d o Grupo LDR, sobre a situação dramática dos
judeus d a Síria (B 3-1796/91),
— van Putten, Larive, Vayssade, Crawley, Hermans,
Van Hemeldonk, read, Van der Brinck, Roth, Peijs,
Oomen-Ruijten, Rothe, Salisch, Santos, Grõner, Hoff,
Randzio-Plath, Green, Daly, Belo, Jensen, Ernst d e la
Graete, Salema, sobre a proibição d a Associação de
Solidariedade para com a Mulher Árabe (B 3-1797/91),
— Capucho, Calvo Ortega, von Alemann, Amaral,
Veil em nome d o Grupo LDR, sobre o massacre em
Timor-Leste (B 3-1798/91),
— Nordmann, von Alemann, Veil, em nome d o
G r u p o LDR, sobre a necessidade d e revogar a Resolu
ção 3379 d a Assembleia Geral das Nações Unidas
(B 3-1799/91),
— Lehideux, Antony, Martinez, em nome d o Grupo
D R , sobre as crianças d o Iraque (B 3-1800/91),
— Antony e Lehideux, em nome d o G r u p o DR, sobre
os «boat people» (B 3-1801/91),
— Antony e Lehideux, em nome d o Grupo DR, sobre
a Croácia (B 3-1802/91),
— Vandemeulebroucke, em nome d o Grupo ARC,
sobre a situação n a Jugoslávia (B 3-1803/91),

— Poettering, Lenz, Habsburg, Chanterie, OomenRuijten, Klepsch, em nome d o Grupo PPE, sobre a
fome n a União Soviética (B 3-1804/91),
, — Verhagen, Tindemans, Robles Piquer, Chanterie,
Oomen-Ruijten, Klepsch, em nome d o Grupo PPE,
sobre os Direitos d o Homem e a evolução d a situação
n o Zaire (B 3-1805/91),
— Carvalho Cardoso, Lucas Pires, Fernández-Albor,
Langes, Escuder Croft, F. Pisoni, Oomen-Ruijten,
Klepsch, em nome d o Grupo PPE, sobre o massacre
perpetrado pela Indonésia em Timor-Leste (B 3-1806/

/91),
— Verhagen, Escuder Croft, Estgen, Jakobsen, Jarzembowski, Sisó Cruellas, Chanterie, Oomen-Ruijten,
Klepsch, em nome d o Grupo PPE, sobre a catástrofe
natural que vitimou as Filipinas (B 3-1807/91),
— van Putten, em nome d o G r u p o S, sobre o pro
grama d e ajuda d e emergência a o Suriname (B 3-1808/91),
— Muntingh, Dury, em nome d o Grupo S, Florenz,
em nome d o G r u p o PPE, Giscard d'Estaing, em nome
d o Grupo LDR, Monnier-Besombes, em nome d o
Grupo V, Bjornvig, em nome d o Grupo ARC, Alavanos, em nome d o G r u p o C G sobre a acção «Salvar o
planeta» (B 3-1809/91),
— Romeos, em nome d o G r u p o S, sobre as violações
d a liberdade d e imprensa e dos direitos humanos n a
Arábia Saudita (B 3-1810/91),
— Linkohr, em nome d o G r u p o S, sobre uma a j u d a
d e emergência a C u b a (B 3-1811/91),
— Romeos, em nome d o G r u p o S, sobre a protecção
d e jornalistas na Jugoslávia (B 3-1812/91),
— Glinne, em nome d o Grupo S, sobre o apoio à
comunidade israelo-palestiniana d e Nive Shalom (B 3-1813/91),
— Visser, em n o m e d o Grupo S, sobre o ciclone tro
pical Telma nas Filipinas (B 3-1814/91),
— Stevenson, Liittge, Read, Samland, em nome d o
G r u p o S, sobre o assassinato d e Shanker G u h a Niyogi
(B 3-1815/91),
— Belo, Cravinho, Coates, Pery, Colom i Naval, van
Putten, Christiansen, van den Brink, em nome d o
Grupo S, sobre Timor-Leste (B 3-1816/91),
— d e la Câmara Martinez, em nome d o Grupo S,
sobre o encerramento d e u m a fábrica d a Colgate-Pal
molive em Guadalajara (Espanha) (B 3-1817/91),
— Coimbra Martins, em nome d o Grupo S, sobre
Dubrovnik (B 3-1818/91),
— Dury, em nome d o G r u p o S, sobre a libertação d e
Nadia Mahamid (B 3-1819/91),
— Schinzel, em nome d o G r u p o S, sobre a situação
dos Direitos d o H ome n e a precária situação das crian
ças n o Iraque (B 3-1820/91),
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— Amaral, Veil, De Clercq, von Alemann, em nome
do Grupo LDR, sobre a crise na Jugoslávia e destrui
ção de Dubrovnik (B 3-1821/91),
— Barros Moura, Miranda da Silva, Ribeiro, Alavanos, Piquet, Ephremidis, De Rossa, em nome do Grupo
CG, sobre a repressão com mortes exercida pelas tro
pas da Indonésia em Timor-Leste (B 3-1822/91),
— Lehideux, em nome do Grupo DR, sobre a conta
minação pelo vírus da SIDA por transfusão sanguínea
(B 3-1823/91),
— Ephremidis, Miranda da Silva, Mayer, em nome
do Grupo CG, sobre a destruição da escola politécnica
de Atenas (B 3-1824/91),
— Barros Moura, Miranda da Silva, Ribeiro, Alavanos, Piquet, Ephremidis, De Rossa, em nome do Grupo
CG, sobre a vaga de despedimentos colectivos em Por
tugal (B 3-1825/91),
— Mayer, Wurtz, Miranda da Silva, Alavanos, De
Rossa, em nome do Grupo CG, sobre a detenção de
Abie Nathan (B 3-1826/91),
— Veil, em nome do Grupo LDR, sobre a detenção
de Júlio Razão em Moçambique (B 3-1827/91),
— Miranda da Silva, Wurtz, Ephremidis, De Rossa,
em nome do Grupo CG, sobre os direitos humanos no
Chile (B 3-1828/91),
— Wurtz, Barros Moura, Ephremidis, De Rossa, em
nome do Grupo CG, sobre a libertação de todos os pri^
sioneiros políticos em Marrocos (B 3-1829/91),
— Piermont, Vandemeulebroucke, Canavarro, Ewing,
em nome do Grupo ARC, sobre os direitos humanos
no Salvador (B 3-1830/91),
— Blaney, Canavarro, Ewing, em nome do Grupo
ARC, sobre a precária situação das crianças no Iraque
(B 3-1831/91),
— Speroni, Moretti, Vandemeulebroucke, Ewing, em
nome do Grupo ARC, sobre a repressão de uma mani
festação em Buscat (B 3-1832/91),
— A. Simpson, em nome do Grupo ED, sobre a
necessidade de um auxílio humanitário para o Inverno
à Roménia (B 3-1833/91),
— Catasta, Vecchi, Pérez Royo, Iversen, Papayannakis, em nome do Grupo GUE, sobre o repatriamento
forçado de «boat people» para o Vietname (B 3-1835/
/91),
— Catasta, Vecchi, Pérez Royo, Papayannakis, Iver
sen, em nome do Grupo GUE, sobre a situação dos
Direitos do Homem em Timor-Leste (B 3-1836/91),
— Napoletano, Puerta, Iversen, Papayannakis, em
nome do Grupo GUE, sobre a situação no Zaire (B 3-1837-91),

— Domingo Segarra, Napoletano, Papayannakis,
Iversen, em nome do Grupo GUE, sobre a catástrofe
provocada pelo tufão Telma nas Filipinas (B 3-1840/
/91),
— Vecchi, Pérez Royo, Bontempi, Rossetti, em nome
do Grupo GUE, sobre as discriminações a nível de
emprego no sector público na Checoslováquia (B 3-1841/91),
— Canavarro, Ewing, Speroni, Blaney, Bjornvig,
Vandemeulebroucke, Sandbaek, I. Christensen, Melis,
Moretti, Simeoni, em nome do Grupo ARC, sobre a
situação em Timor Leste (B 3-1842/91),
— Bertens, em nome do Grupo LDR, sobre a situa
ção em Madagáscar (B 3-1843/91),
— Bertens, em nome do Grupo LDR, sobre a prolon
gada crise no Haiti (B 3-1844/9 í),
— de la Malène, Vernier, Nianias, Lalor, Lauga,
Pasty, Lane, Andrews, Fitzgerald, Pompidou, em nome
do Grupo RDE, sobre as tomadas de posição da
Comunidade Europeia sobre o documento «Salvar o
planeta» (B 3-1845/91),
— de la Malène, Lalor, Fitzgerald, Lane, Pasty,
Andrews, Pompidou, em nome do Grupo RDE, sobre a
situação no Zaire (B 3-1846/91),
— de la Malène, Nianias, Lalor, Fitzgerald, Andrews,
Vernier, Lane, Lauga, Pasty, Pompidou, em nome do
Grupo RDE, sobre a situação em Madagáscar (B 3-1847/91),
— de la Malène, Lalor, Nianias, Pasty, Lauga,
Andrews, Lane, Fitzgerald, Pompidou, em nome do
Grupo RDE, sobre os recentes massacres na Indonésia
(B 3-1848/91),
— de la Malène, Nianias, Lalor, Fitzgerald, Andrews,
Vernier, Lauga, Lane, Pompidou, em nome do Grupo
RDE, sobre a repressão no Haiti (B 3-1849/91),
— Perreau de Pinninck, Ruiz-Mateos, de la Malène,
Lalor, Nianias, Andrews, Lane, Lauga, Pompidou,
Pasty, em nome do Grupo RDE, sobre os atentados ter
roristas em Espanha (B 3-1850/91),
— de la Malène, Lalor, Nianias, Vernier, Pasty,
Lauga, em nome do Grupo RDE, sobre o ciclone que
devastou as Filipinas (B 3-1851 /91),
— Antony, Dillen, em nome do Grupo DR, sobre o
atentado aos direitos humanos pelo terrorismo de
Estado (B 3-1852/91),
— Marck, Oomen-Ruijten, Chanterie, Klepsch, em
nome do Grupo PPE, sobre a situação nos Territórios
Ocupados da Faixa de Gaza e da Cisjordânia (B 3-1853/91),

— Barzanti, Porrazzini, em nome do Grupo GUE,
sobre os temporais em Itália (B 3-1838/91),

— Oomen-Ruijten, Bindi, Fernández-Albor, Tindemans, Klepsch, em nome do Grupo PPE, sobre a situa
ção em Madagáscar (B 3-1854/91),

— Puerta, Rossetti, Papayannakis, Iversen, em nome
do Grupo GUE, sobre os direitos humanos: liberdade
para os presos políticos chilenos (B 3-1839/91),

— Oomen-Ruijten, Lenz, Chanterie, Klepsch, em
nome do Grupo PPE, sobre a situação humanitária no
Iraque (B 3-1855/91),
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Herman, Anastassopoulos, Bindi, Borgo, Cassanmagnago Cerretti, Fantini, Fernández-Albor, Florenz,
Fontaine, Gaibisso, Janssen van Raay, Hadjigeorgiou,
Hoppenstedt, McCartin, Oomen-Ruijten, Oreja, Peijs,
Robles Piquer, Siso' Cruellas, Suárez González, Theato,
Tindemans, Valverde, von Wogau, sobre a protecção
d e Dubrovnik (B 3-1856/91),
— Aulas, Melandri, em nome d o Grupo V,. sobre a
situação nos Territórios Ocupados d a Faixa de Gaza e
d a Cisjordânia (B 3-1857/91),
— Aulas, Melandri, em nome d o Grupo V, sobre o
repatriamento forçado dos «boat people» de Hong
Kong (B 3-1858/91),

— Joanny, Bandrés Molet, em nome d o Grupo V,
sobre a situação dos presos políticos n o Chile (B 3-1876/91),
— Bird, Elliott, em nome d o Grupo S, sobre os direi
tos humanos — Estado d o Penjab na índia (B 3-1877/
/91),
— de la Malène, em nome d o Grupo RDE, sobre os
presos políticos nos Laos (B 3-1878/91),
— Perreau de Pinninck, Ruiz-Mateos, de la Malène,
Nianias, Lalor, Pasty, Lauga, Lane em nome d o Grupo
RDE, sobre o parlamento centro-americano (B 3-1879/91).

— Staes, em nome d o Grupo V, sobre a tortura n o
Egipto (B 3-1860/91),

O Senhor Presidente comunica que, nos termos d o
artigo 64? d o Regimento, comunicará ao Parlamento,
às 15h00, da lista de assuntos a inscrever na ordem d o
dia d o próximo debate sobre questões actuais, urgentes
e muito importantes, que terá lugar n a quinta-feira, 21
de Novembro de 1991, das lOhOO às 13h00.

— Verbeek, Staes, Telkámper, em nome d o Grupo V,
sobre Timor-Leste (B 3-1861/91),

4.

— Staes, em nome d o Grupo V, sobre o direito da
população indígena d o Quebec a viver num ambiente
natural (B 3-1859/91),

— Bettini, Amendola, em nome d o Grupo V, sobre a
repressão de uma manifestação em Buscat (B 3-1862/
/91),
— Telkãmper, em nome d o Grupo V, sobre o tufão
nas Filipinas (B 3-1863/91),
— Ernst de la Graet, Telkámper, em nome d o Grupo
V, sobre a situação n o Zaire (B 3-1864/91),
— Aulas, Ernst de la Graete, Melandri, Telkámper,
em nome d o Grupo V, sobre a situação em Madagáscar
(B 3-1867/91),

Decisão relativa à aplicação do processo de urgência

Segue-se n a ordem d o dia a decisão relativa a nove
pedidos de aplicação d o processo de urgência:
— proposta de recomendação relativa à assistência à
criança (C 3-0329/91) *
intervenção da Sr? Belo, em nome d o Grupo S;
é decidida a aplicação d o processo de urgência;
este ponto é inscrito na ordem d o dia de sexta-feira; o
prazo para a entrega de alterações termina quinta-feira,
21 de Novembro de 1991, às lOhOO,

— Ernst de la Graete, em nome d o Grupo V, sobre a
continuação das ameaças ao delta d o Okavango n o
Botsuana (B 3-1868/91),

— proposta de regulamento que estabelece um
regime de apoio para a soja, colza e girassol (C 3-0339/91)*

— Wurtz, Barros Moura, Alavanos, De Rossa, em
nome d o Grupo CG, sobre a situação em Madagáscar
(B 3-1869/91),

intervenção d o Sr. Pandolfi, Vice-Presidente da Comis
são;

— De Rossa, Piquet, Alavanos, Miranda da Silva, em
nome d o Grupo CG, sobre as proibições a nível profis
sional na RFA e nos países da Europa Central e Orien
tal (B 3-1870/91),

este ponto é inscrito na ordem d o dia de sexta-feira; o
prazo para a entrega de alterações termina quarta-feira,
20 de Novembro de 1991, às 12h00,

— Vecchi, Pérez Royo, Raggio, em nome do Grupo
G U E , sobre a situação precária d a população civil n o
Iraque (B 3-1871/91),

é decidida a aplicação d o processo de urgência;

— proposta de decisão relativa à adesão d a Comuni
dade Europeia à FAO por ocasião da 26? sessão d a
Conferência da FAO (C 3-0374/91) *
é decidida a aplicação d o processo de urgência;

— Vandemeulebroucke, Ewing, Blaney, em nome d o
Grupo ARC, sobre a situação n o Zaire (B 3^1872/91),
— Sakellariou, Dury, em nome d o Grupo S, sobre a
situação em Madagáscar (B 3-1873/91),
— Dury, Pons, Crampton, Woltjer, Christiansen,
McGowan, Tongue, Desama, Galle, Van Hemeldonck,
Van Outrive, di Rupo, Happart, Glinne, em nome d o
Grupo S, sobre a situação no Zaire (B 3-1874/91),
— Bertens, em nome do Grupo LDR, sobre a fome
n o Iraque (B 3-1875/91),
\

este ponto é inscrito n a ordem d o dia de sexta-feira; o
prazo para a entrega de alterações é fixado para terçafeira, às 12h00, para a entrega de alterações em comis
são, e para quarta-feira, 20 de Novembro de 1991, às
12h00, para as alterações em plenário,
— proposta que derroga, em relação ao período de
apresentação dos pedidos de 1991/1992, o Regula
mento (CEE) n? 1357/80, que instaura um sistema d e
prémios para a manutenção de vacas em aleitamento
(C 3-0381/91)*
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intervenções dos Srs. Maher, em nome d a Comissão d a
Agricultura, e Pandolfi, Vice-Presidente da Comissão;
é dicidida a aplicação d o processo de urgência;
este ponto é inscrito n a ordem d o dia de sexta-feira; o
prazo para a entrega d e alterações termina quarta-feira,
20 d e Novembro de 1991, às 12h00,
— proposta de decisão respeitante à conclusão, pela
Comunidade Económica Europeia, d o Acordo sob
forma fie Troca d e Cartas Complementar entre a
Comunidade Económica Europeia e a União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas relativo a uma garan
tia de crédito para assegurar a exportação de produtos
agrícolas e alimentares para a União Soviética (C 3-0390/91)*
intervenção d o Sr. von der Vring, em nome da Comis
são dos Orçamentos;
é decidida a aplicação d o processo d e urgência;
este ponto é inscrito n a ordem d o dia de sexta-feira; o
prazo para a entrega de alterações termina terça-feira,
às 12h00, para a entrega d e alterações em comissão, e
quarta-feira, 20 de Novembro de 1991, às 12h00, para a
entrega d e alterações em plenário,
— proposta d e decisão relativa à concessão de um
empréstimo a médio prazo à União Soviética e suas
repúblicas (C 3-0391/91) *

intervenções dos Srs. Patterson e Beumer,
— relatório d o Sr. Bernard-Reymond, em nome da
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da
Política Industrial, sobre a proposta da Comissão ao
Conselho de uma directiva relativa à harmonização da
estrutura dos impostos sobre consumos específicos que
incidem sobre as bebidas alcoólicas e sobre o álcool
contido noutros produtos [COM(90) 0432 — C 3-0392/90] (A 3-0316/91)*
intervenção d o Sr. Beumer, presidente da Comissão
dos Assuntos Económicos;
é decidida a aplicação d o processo de urgência;
este ponto é inscrito n o início d a ordem d o dia da pre
sente sessão, em discussão conjunta com o relatório
Beumer (A 3-0317/91);
intervenção d o Sr. Colom I Naval.
Intervenções da Sr? Santos, que referindo-se à situação
em Timor-Leste, deseja saber se o Presidente do Parla
mento j á tomou um ainiciativa face a esta situação (o
Senhor Presidente responde que irá transmitir este
pedido ao Presidente do Parlamento) e da Sr? van Putten que assinala que todos os grupos políticos apresen
taram uma proposta de resolução sobre a situação
nesse país.
5.

é decidida a aplicação d o processo de urgência;
este ponto é inscrito n a ordem d o dia d e sexta-feira; o
prazo para a entrega de alterações termina terça-feira,
às 12h00, para a entrega de alterações em comissão, e
quarta-feira, 20 de Novembro de 1991, às 12h00, para, a
entrega de alterações em plenário,
— proposta que inclui as modificações dos Tratados
CEC A e Euratom nos termos d o disposto n o artigo
204? d o Tratado Euratom e no artigo 96? d o Tratado
CECA, respectivamente (C 3-0403/91)
intervenção d o Sr. Oreja Aguirre, presidente d a Comis
são dos Assuntos Institucionais;
a aplicação d o processo de urgência é rejeitada,
— relatório d o Sr. Beumer, em nome da Comissão
dos Assuntos Económicos e Monetários e da Política
Industrial, sobre a proposta modificada d a Comissão
a o Conselho de uma directiva relativa à aproximação
das taxas d o imposto sobre o consumo específico de
bebidas alcóolicas e de álcool contido noutros produ
tos [COM(89) 0517 — C 3-0027/90] (A 3-0317/91) *
intervenção d o Sr. Beumer, presidente d a Comissão
dos Assuntos Económicos, que informa que, se for
decidida a aplicação d o processo de urgência, solicitará
o novo envio à comissão deste relatório, bem como d o
que se segue;
é decidida a aplicação d o processo d e urgência;
este ponto é inscrito n o início da ordem d o dia da pre
sente sessão;

Taxas de imposto sobre as bebidas alcoólicas
(debate) *

Segue-se n a ordem d o dia a discussão conjunta de dois
relatórios elaborados em nome da Comissão dos
Assuntos Económicos e Monetários e da Política
Industrial;
— d o Sr. Beumer, sobre a proposta modificada d a
Comissão ao Conselho de uma directiva relativa à
aproximação das taxas d o imposto sobre o consumo
específico de bebidas alcoólicas e de álcool contido
noutros produtos [COM(89) 0517 — C 3-0027/90]
(A 3-0317/91) *,
— d o Sr. Bernard-Reymond, sobre a proposta d a
Comissão ao Conselho de uma directiva relativa à har
monização da estrutura dos impostos sobre consumos
específicos que incidem sobre as bebidas alcoólicas e
sobre o álcool contido noutros produtos [COM(90)
0432 — C 3-0392/90] (A 3-0316/91) *
O Sr. Beumer, nos termos d o artigo 103? d o Regimento,
solicita o novo envio à comissão dos dois relatórios.
O Parlamento manifesta o seu acordo quanto a este
pedido.
Os dois relatórios são, portanto, enviados de novo à
comissão.
6.

Formalidades alfandegárias relativas às bagagens
(debate) ** I I

O Sr. von Wogau apresenta a recomendação para uma
segunda leitura, elaborada em nome da Comissão dos
Assuntos Económicos e Monetários e da Política
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Industrial, referente à posição comum d o Conselho
com vista à adopção de um regulamento (CEE) d o
Conselho relativo à supressão dos controlos e das for
malidades aplicáveis às bagagens d e mão e às bagagens
d e porão dos passageiros que efectuem um voo intraco
munitário, bem como às bagagens dos passageiros que
efectuem uma travessia marítima intracomunitária
(C 3-0305/91 — SYN 289) (A 3-0267/91).

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.

Intervenções dos Srs. Rogalla, em nome d o Grupo S,
Wijsenbeek, relator d o parecer da Comissão dos Trans
portes, Lalor, em nome d o Grupo RDE, Canavarro, em
nome d o Grupo ARC, e Pandolfi, Vice-Presidente da
Comissão.

Segue-se n a ordem d o dia a discussão conjunta d e dois
relatórios elaborados em nome da Comissão dos Orça
mentos.

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.
Votação: ponto 20, parte I, da acta de 20 de Novembro
de 1991.
7.

Harmonização do indicativo telefónico internacional
(debate) ** I

O Sr. Rogalla, em substituição d o relator, apresenta o
relatório elaborado pelo Sr. Wettig, em nome da
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e d a
Política Industrial, sobre a proposta da Comissão ao
Conselho de uma decisão relativa à harmonização d o
indicativo telefónico de acesso internacional n a Comu
nidade [COM(91) 0165 — C 3-0250/91 — SYN 339]
(A 3-0318/91).
Intervenção do Sr. Pandolfi, Vice-Presidente da Comis
são.

Votação: ponto 28, parte I, da acta de 20 de Novembro
de 1991.
9.

Orçamentos suplementares e rectificativos n?s 2 e 3
para 1991 (debate)

O Sr. Lamassoure apresenta o seu relatório sobre o pro
jecto de orçamento rectificativo e suplementar n? 2/91
(C 3-0402/91 (emendado pelo Conselho) (A 3-0325/
/91).
O Sr. Langes, em substituição d a Sr? Theato, apresenta
o relatório elaborado por esta e pelo Sr. Lamassoure
sobre o projecto de orçamento rectificativo e suplemen
tar n? 3 para o exercício de 1991 (C 3-0392/91) (A 3-0324/91).
Intervenções dos Srs. Colom I Naval, em nome d o
Grupo S, Elles, em nome d o Grupo ED, Pasty, em
nome d o Grupo RDE, e Schmidhuber, Membro da
Comissão.
O Senhor Presidente d á por encerrado o debate.
Votação: ponto 21, parte I, da acta de 21 de Novembro
de 1991.

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.

10.

Votação: ponto 27, parte I, da acta de 20 de Novembro
de 1991.

O Senhor Presidente dá as boas-vindas, em nome d o .
Parlamento Europeu, a uma delegação d o Parlamento
romeno, chefiada pelo seu Presidente, Joan Timis, que
tomou assento na tribuna oficial.

8.

Programa específico de I & D no domínio das medi
ções e ensaios (debate) ** I

O Sr. Linkohr, em substituição d o relator, apresenta o
relatório elaborado pelo Sr. Samland, em nome da
Comissão d a Energia, Investigação e Tecnologia, sobre
a proposta da Comissão ao Conselho d e uma decisão
que adopta um programa específico d e investigação e
desenvolvimento tecnológico no domínio das medições
e ensaios (1990/1994) [COM(90) 0157 — C 3-0160/90
— SYN 262] (A 3-0307/91).
Intervenções dos Srs. Carvalho Cardoso, em nome d o
Grupo PPE, e Porrazzini, em nome d o Grupo GUE.
PRESIDÊNCIA D O SENHOR PÉREZ ROYO

Vice-Presidente
Intervenções dos Srs. Killilea, em nome d o Grupo
RDE, e Pandolfi, Vice-Presidente da Comissão.

11.

Votos de boas-vindas

Fiscalização e controlo das transferências de
resíduos (debate) ** I

O Sr. Florenz apresenta o seu relatório, elaborado em
nome da Comissão d o Meio Ambiente, d a Saúde
Pública e d a Defesa d o Consumidor, sobre a proposta
de regulamento (CEE) d o Conselho relativo à fiscaliza
ção e ao controlo das transferências de resíduos n o
interior, à entrada e à saída d a Comunidade [COM(90)
0415 — C 3-0387/91 — SYN 305] (A 3-0307)91 (')•
Intervenções d o Sr. Janssen van Raay, relator d o pare
cer d a Comissão dos Assuntos Jurídicos, Sr? Joanny,
relator d o parecer d a Comissão dos Transportes, Srs.
Bowe, em nome d o Grupo S, Pimenta, em nome d o
(')

A pergunta oral com debate à Comissão B 3-1767/91 está
incluída no debate.
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Grupo LDR, Sr? Jackson, em nome d o Grupo EC, Srs.
Monnier-Besombes, em nome d o Grupo V, Vernier, em
nome d o Grupo RDE, Blaney, em nome d o Grupo
ARC, L. Smith, Bertens, Wijsenbeek, Telkãmper, rela
tor d o parecer d a Comissão para o Desenvolvimento,
Ripa di Meana, Membro da Comissão, e Telkãmper,
que coloca uma pergunta à Comissão, à qual o Sr. Ripa
di Meana responde.
Intervenção d a Sr? Jackson, que solicita que seja publi
cada a lista das alterações que a Comissão declarou
não poder aceitar.
O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.
Votação: ponto 29, parte I, da acta de 20 de Novembro
de 1991.
12.

Cooperação parlamentar pan-europeia em matéria
de ambiente (debate)

14.

Denominações de origem dos produtos agrícolas e
géneros alimentícios (votação) *

(relatório Borgo — A 3-0283/91)
— proposta de regulamento I SEC(90) 2415 — C 3-0050/91):
alterações aprovadas: 27 por votação electrónica, 1, 2, 3
por votação electrónica, 51, 28 por votação electrónica,
4, 38, 39, 5, 8 por votação electrónica, 9, 10, 11 por
votação electrónica, 29, 40, 41 31 por votação
electrónica, 13;
alterações rejeitadas: 47, 48 por votação electrónica, 49,
6, 7 por votação electrónica, 52 por votação electrónica,
46, 30 por votação electrónica, 45, 12, 53;
o Parlamento aprova a proposta d a Comissão assim
modificada (verponto 1, parte II),

O Sr. Alber apresenta o seu relatório, elaborado em
nome da Comissão d o Meio Ambiente, d a Saúde
Pública e d a Defesa d o Consumidor, sobre a necessi
dade de cooperação parlamentar pan-europeia em
matéria d e ambiente (A 3-0242/91).

—

Intervenções d o Sr. Amendola, que solicita que o dis
posto n o anexo I d o Regimento seja respeitado pelos
deputado no momento em que usarem da palavra e,
sobre esta última intervenção, d o Sr. Pimenta e d a Sr?
Roth-Behrendt.

intervenções d a Sr? Read, dos Srs. Raffarin, sobre esta
intervenção, Fantuzzi, em nome d o Grupo G U E , Titley, Maher, Howell e Collins, presidente da Comissão
d o Meio Ambiente.

Intervenções n o debate d o Sr. Muntingh, em nome d o
Grupo S, da Sr? Braun-Moser, em nome d o Grupo
PPE, d o Sr. Amendola, em nome d o Grupo V, d a Sr?
Diez de Rivera, esta sobre a primeira intervenção d o Sr.
Amendola, dos Srs. d e la Câmara Martinez e Ripa di
Meana, Membro da Comissão.
O Senhor Presidente d á por encerrado o debate.
Votação: ponto 15, parte I, da acta de 20 de Novembro
de 1991.
PERÍODO

declarações de voto:

Declarações de voto por escrito:
Srs. Cunha de Oliveira e Hory e Sr? Pery.
Por votação electrónica, o Parlamento aprova a resolu
ção legislativa (ver ponto 1, parte II),

— proposta de regulamento II (SEC(90) 2414 — C 3-0055/91):

DE VOTAÇÃO

PRESIDÊNCIA D A SENHORA FONTAINE

Vice-Presidente
13.

projecto de resolução legislativa:

Impacte ambiental de projectos nos Estados-membros (decisão sobre o pedido d e votação urgente
das propostas d e resolução B 3-1779 e 1782/91)

alterações aprovadas: 14, 32 por votação electrónica, 18
por votação electrónica, 19, 20, 33 por votação
electrónica 21, 34, 35, 22, 23, 37 (n? 1) por votação
electrónica, 37 (n? 2) por votação electrónica, 37 (n? 3);
alterações rejeitadas: 15 por votação electrónica, 16, 50,
44, 17, 36, 43 por votação electrónica, 16, 50, 44, 17, 36,
43 por votação electrónica, 24, 54 por votação
electrónica, 42, 25, 26 (n? 2), 26 (n? 3), 55;

O Parlamento decide a votação urgente das duas pro
postas de resolução.

alteração caducada: 26 (n? 1).

Votação: ponto 21, parte I, da acta de 21 de Novembro
de 1991.

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
modificada (verponto 1, parte II),
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PRESIDÊNCIA DO SENHOR CAPUCHO

projecto de resolução legislativa:

vice-presidente

o Parlamento aprova a resolução legislativa (ver ponto
1, parte II).
17.
15.

Cooperação parlamentar pan-europeia em matéria
de ambiente (votação)

(proposta de resolução incluída n o relatório Alber —
A 3-0242/91)

Debate sobre questões actuais (lista dos assuntos a
inscrever)

O Senhor Presidente informa o Parlamento d e que, nos
termos do n? 2 d o artigo 64? d o Regimento, foi estabe
lecida a lista dos assuntos para o debate sobre questões
actuais, urgentes e muito importantes.

Alterações aprovadas: 1, 5;
alterações rejeitadas: 2, 3 por votação nominal (V), 4.

Esta lista compreende 42 propostas d e resolução assim
distribuídas:

Resultado da votação por votaçãõo nominal:

I. «SALVAR O PLANETA»

alteração 3:

1809/91 do Grupo S,

votantes: 174,
a favor: 25,
contra: 143,
abstenções: 6.

1845/91 d o Grupo R D E ;

II. ZAIRE

As diferentes partes d o texto foram sendo aprovadas
sucessivamente.

1805/91 d o Grupo PPE,
1837/91 d o Grupo G U E ,

Intervenção da Sr? Banotti, para um declaração de
voto.

1846/91 do Grupo RDE,
1864/91 do Grupo V,

Por votação nominal (V), o Parlamento aprova a reso
lução :

1872/91 d o Grupo ARC,
1874/91 d o G r u p o S ;

votantes: 167,
a favor: 157,
contra: 2,
abstenções: 8

III. MADAGÁSCAR
1843/91 d o Grupo LDR,

(ver ponto 2, parte II).

1847/91 do Grupo RDE,
FIM DO PERÍODO

DE VOTAÇÃO

1854/91 do Grupo PPE,
1867/91 d o Grupo V,

16.

Sistema comunitário de atribuição do rótulo
ecológico (debate) *

A Sr? Roth-Behrendt apresenta o seu relatório, elabo
rado em nome d a Comissão do Meio Ambiente, da
Saúde Pública e d a Defesa d o Consumidor, sobre a
proposta d a Comissão ao Conselho relatlivo a um sis
tema comunitário de atribuição de rótulo ecológico
[COM(91) 0037 — C 3-0090/91] (A 3-0299/91).
s

Intervenções das Sr? Ernst de la Graete, relatora do
parecer da Comissão dos Assuntos Económicos, San
tos, em nome d o Grupo S, e Banotti, em nome do
Grupo PPE.
Em virtude d o adiantado da hora, o debate é interrom
pido neste ponto; será retomado esta tarde (ver ponto
18, parte I, desta acta).
(A sessão, suspensa às 13h00, é reiniciada às 14h00)

1869/91 d o Grupo C G ,
1873/91 d o Grupo S;

IV. DIREITOS DO HOMEM
Timor-Leste
1798/91 d o Grupo LDR,
1806/91 d o Grupo PPE,
1816/91 d o Grupo S,
1822/91 do Grupo C G ,
1836/91 d o Grupo G U E ,
1842/91 d o Grupo ARC,
1848/91 d o Grupo RDE,
1861/91 do Grupo V;
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Iraque
1800/91 d o Grupo DR,
1820/91 d o Grupo S,

Valverde López, d a Sr? Diez de Rivera, d o Sr. Ripa di
Meana, Membro da Comissão, da Sr? Roth-Behrendt e
d o Sr. Vernier, estes dois últimos para fazer perguntas à
Comissão, aos quais o Sr. Ripa di Meana responde. '

1831/91 d o Grupo ARC,
1855/91 d o Grupo PPE,

O Senhor Presidente d á por encerrado o debate.

1871/91 d o Grupo G U E ,
1875/91 d o Grupo L D R ;

Votação: ponto 22, parte I, da acta 21 de Novembro de
1991.

«Boatpeople»
1795/91 d o Grupo LDR,
1801/91 d o Grupo DR,
1835/91 d o Grupo G U E ,
1858/91 d o Grupo V;
Haiti
1844/91 d o Grupo LDR,
1849/91 d o Grupo RDE,
Laos
1878/91 d o Grupo R D E ;
V. CATÁSTROFES NATURAIS

Ciclone nas Filipinas
1794/91 d o Grupo LDR,
1807/91 d o Grupo PPE,

19.

Programa de acção social (debate)

Segue-se na ordem d o dia a discussão conjunta de qua
tro perguntas orais com debate à Comissão.
O Sr. van Velzen desenvolve a pergunta oral que o Sr.
Cot, em nome d o Grupo S, e o Sr. Colajanni, em nome
d o Grupo G U E , apresentaram à Comissão sobre a
Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais
dos Trabalhadores e o programa de acção social, e
Conferência Intergovernamental sobre a União Política
(B 3-1699/91).
O Sr. Brok desenvolve a pergunta oral que os Srs. Menrad, Pronk, De Vitto e ele próprio apresentaram, em
nome d o Grupo PPE, sobre a transposição do pro
grama de acção social d a Comissão e a Conferência
Intergovernamental para a realização da União Política
(B 3-1770/91).

1814/91 d o Grupo S,
1840/91 d o Grupo G U E ,
1851/91 d o Grupo RDE,
1863/91 d o Grypo V;
Intempéries em Itália

O Sr. Barros Moura desenvolve a pergunta oral que
apresentou em conjunto com a Sr? Elmalan, em nome
d o Grupo CG, sobre a Carta Comunitária dos Direitos
Sociais Fundamentais dos Trabalhadores e o programa
de acção social, e Conferência Intergovernamental
sobre a União Política (B 3-1773/91).

1838/91 d o Grupo G U E .
Nos termos d o n? 3 d o artigo 64? d o Regimento, o
tempo global d e uso da palavra para este debate foi
atribuído como segue, salvo qualquer modificação d a
lista:

O Sr. Fitzgerald desenvolve a pergunta oral que o Sr.
de la Malène colocou, em nome d o Grupo RDE, sobre
a situação d a Carta Comunitária dos Direitos Sociais
Fundamentais dos Trabalhadores n o âmbito d a Con
ferência Intergovernamental (B 3-1774/91).

para um dos autores: 1 minuto,
deputados: 90 minutos n o total.
Nos termos d o n? 2, segundo parágrafo, d o artigo 64?
d o Regimento, os eventuais recursos contra esta lista,
que deverão ser escritos e fundamentados e apresenta
dos por um grupo político ou um mínimo de 23 depu
tados, deverão ser entregues esta tarde, antes das
20h00. A votação destes recursos terá lugar, sem
debate, n o início d a sessão de quarta-feira.
18.

Sistema comunitário de atribuição do rótulo
ecológico (continuação d o debate) *

Intervenções d o Sr. Vohrer, em nome d o Grupo LDR,
das Sr^ Jackson, em nome d o Grupo ED, Kuhn, d o Sr.

A Sr? Papandreou, Membro da Comissão, responde às
perguntas.
O Senhor Presidente comunica que recebeu, com
pedido de votação urgente, nos termos d o n? 7 d o
artigo 58? d o Regimento, para encerrar o debate sobre
as perguntas orais, as seguintes propostas d e resolução:
— Cot, em nome d o Grupo S, sobre a Carta Comuni
tária dos Direitos Sociais dos Trabalhadores e o pro
grama de acção social e a Conferência Intergoverna
mental sobre a União Política (B 3-1881/91),
— Barros Moura, Elmalan, De Rossa e Ephremidis,
em nome d o Grupo CG, sobre a Carta Comunitária
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PRESIDÊNCIA D E SIR FRED CATHERWOOD

dos Direitos Sociais dos Trabalhadores, o programa de
acção social e a Conferência Intergovernamental sobre
a União Política (B 3-1884/9})>

Vice-Presidente

— Brok, em nome d o Grupo PPE, sobre o programa
d e acção social (B 3-1887/91).

Intervenções dos Srs. Tindemans, D e Rossa, Guidolin,
Lucas Pires e Dondelinger, Membro da Comissão.

O Senhor Presidente comunica que a votação relativa
a o pedido de votação urgente terá lugar n o final d o
debate.

O Senhor Presidente d á por encerrado o debate.

Intervenções da Sr? Salisch, em nome d o Grupo S, d o
Sr. Pronk, em nome d o Grupo PPE, de Lord 0 ' H a g a n ,
em nome d o Grupo ED, das Sr?s Catasta, em nome do
Grupo GUE, Van Dijk, em nome d o Grupo V, dos Srs.
Ephremidis, em nome d o Grupo CG, Pannella (Não-inscritos), e da Sr? Buron.

PRESIDÊNCIA DO SENHOR MARTIN

Vice-Presidente
Intervenções dos Srs. Chanterie, De Rossa, McMahori,
Suárez Gonzalez, Fayot, Carniti, van Outrive, e da Sr?
Papandreou, Membro da Comissão.

Votação: ponto 24, parte I, da acta de 21 de Novembro
1991.

21.

Livre circulação
(debate)

de

futebolistas

profissionais

Segue-se n a ordem d o dia a pergunta oral com debate
apresentada pelo Sr. Stauffenberg, em nome d a Comis
são dos Assuntos Jurídicos, à Comissão, sobre a liber
dade de circulação dos trabalhadores e indemnizações
pagas pela transferência d e futebolistas profissionais
(B 3-1695/91).
Intervenção do Sr. Medina Ortega sobre a organização
d o debate.

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.

Votação relativa ao pedido de votação urgente:
O Parlamento decide a votação urgente.
Votação: ponto 23, parte I, da acta de 21 de Novembro
de 1991.

20.

Papel institucional do Comité Económico e Social
— cidadania da União Europeia (debate)

Segue-se na ordem d o dia a discussão conjunta de dois
relatórios elaborados em nome d a Comissão dos
Assuntos Institucionais.
A Sr? Cassanmagnago Cerretti apresenta o seu relatório
sobre o papel institucional d o Comité Económico e
Social (A 3-0237/91).
A Sr? Bindi apresenta o seu relatório sobre a cidadania
d a União Europeia (A 3-0300/91).
Intervenções d o Sr. van Outrive, em nome d o Grupo S,
d a Sr? Llorca Vilaplana, em nome d o Grupo PPE, dos
Srs. Porto, em nome d o Grupo LDR, Bontempi, em
nome d o Grupo G U E , Bandrés Molet, em nome d o
Grupo C, Vandemeulebroucke, em nome d o Grupo
«R», Ephremidis, em nome d o Grupo CG, Dillen, em
nome d o Grupo DR, da Sr? Grund (Não-inscritos) e
dos Srs. Bru Purón, Sarlis, Nordmann, Langer, Speroni
e Christiansen.

Os Srs. Janssen van Raay e Medina Ortega desenvol
vem a pergunta, este último intervindo também em
nome do Grupo S.
O Sr. Bangemann, Vice-Presidente da Comissão, res
ponde à pergunta.
O Senhor Presidente comunica que recebeu, com
pedido de votação urgente, nos termos d o n? 7 d o
artigo 58? d o Regimento, para encerrar o debate sobre
as perguntas orais, as seguintes propostas de resolução:
— Medina Ortega, em nome d o Grupo S, Janssen
van Raay, em nome d o Grupo PPE, Inglewood, em
nome d o Grupo ED, Salema, em nome d o Grupo LDR,
Bandrés Molet, em nome d o Grupo V, Bontempi, em
nome do Grupo G U E , Perreau d e Pinninck, em nome
d o Grupo RDE, Ribeiro e De Rossa, em nome d o
Grupo CG, Speroni, em nome d o Grupo ARC, sobre a
liberdade de circulação de futebolistas profissionais
(B 3-1784/91),
— Vandemeulebroucke, em nome d o Grupo ARC,
sobre a liberdade d e circulação de futebolistas profis
sionais (B 3-1787/91) (retirada).
O Senhor Presidente comunica que a votação relativa
ao pedido de votação urgente terá lugar n o final d o
debate.
Intervenções dos Srs. Janssen van Raay, em nome d o
Grupo PPE, Marques Mendes, em nome d o Grupo
LDR, Lord Inglewood, em nome d o Grupo ED, da Sr?
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Ernst de la Graete, em nome d o Grupo V, dos Srs. Perreau de Pinninck, em nome d o Grupo RDE, Vandemeulebroucke, em nome d o Grupo ARC, McMahon,
interrompido pelo Sr. Janssen van Raay, que solicita
que o representante d a Comissão preste atenção ao
debate, Bangemann, que responde a este último,
McMahon que prossegue a sua intervenção, Lafuente
López, d a Sr? Larive, dos Srs. Andrews, Blak, Brok,
Gil-Robles, Habsburg e Bangemann.

Intervenções dos Srs. Desama, em nome d o Grupo S,
Gasoliba i Bõhm, em nome d o Grupo LDR, Porrazzini,
em nome d o Grupo G U E , Bettini, em nome do Grupo
V, e Adam.

O Senhor Presidente d á por encerrado o debate.

O Parlamento decide a votação urgente.

Votação relativa ao pedido de votação urgente:

O Senhor Presidente d á por encerrado o debate.
Votação relativa ao pedido de votação urgente:

Votação: ponto 26, parte I, da acta de 21 de Novembro
1991.

O Parlamento decide a votação urgente.

23.

Votação: ponto 25, parte I, da acta de 21 de Novembro
de 1991.

O Senhor Presidente comunica que a ordem d o dia d a
sessão de amanhã, quarta-feira, 20 de Novembro d e
1991, está fixada como segue:

22.

9h00 às 12hl5, 15h00 às 19h30 e 20h45 às 24h00:

Programa-quadro de I&D tecnológico (debate)

Segue-se na ordem d o dia a discussão conjunta de duas
perguntas orais com debate colocadas pelo Sr. La Pér
gola, em nome d a Comissão da Energia, Investigação e
Tecnologia, a o Conselho (B 3-1697/91) e à Comissão
(B 3-1698/91), sobre as propostas de legislação sobre
programas comunitários de investigação e desenvolvi
mento tecnológico que põem em causa os poderes da
autoridade orçamental neste sector.
O Senhor Presidente comunica que o representante d o
Conselho competente quanto a esta questão o infor
mou d e que não poderia comparecer devido a ter j á
anteriormente assumido outros compromissos inadiá
veis.
O Sr. La Pérgola desenvolve as perguntas.
O Sr. Pandolfi, Vice-Presidente da Comissão, responde
à pergunta que foi colocada a esta última.
O Senhor Presidente comunica que recebeu, com
pedido de votação urgente, nos termos d o n? 7 d o
artigo 58? d o Regimento, para encerrar o debate sobre
as perguntas orais, a seguinte proposta de resolução:
— La Pérgola, em nome d a Comissão d a Energia,
Investigação e Tecnologia, sobre as propstas de legisla
ção sobre programas comunitários de investigação e
desenvolvimento tecnológico que põem em causa os
poderes d a autoridade orçamental neste sector (B 3-1880/91).
O Senhor Presidente comunica que a votação relativa
a o pedido d e votação urgente terá lugar n o final d o
debate.

Ordem do dia da próxima sessão

9h00 às 12hl5:
—

debate sobre questões actuais (recursos),

— declarações da Presidência neerlandesa e d a
Comissão sobre a União Política, seguidas de debate (');
12h30:
— sessão solene por ocasião d a visita de Hosni
Mubarak, Presidente d a República Árabe d o Egipto;
15h00 às 18h30:
— discussão conjunta de três perguntas orais com
debate sobre o Iraque,
— declaração d o Conselho sobre a situação n a Jugos
lávia, seguida de debate,
— relatório Cassanmagnago Cerretti
denúncia dos acordos CEE-Jugoslávia ***,

sobre

a

— discussão conjunta d e uma declaração d o Con
selho e um segundo relatório Pérez Royo sobre o
Médio-Oriente,
— discussão conjunta d e um relatório Cassanma
gnago Cerretti e d e um relatório Valverde López sobre
a União Europeia,
— declaração d a Comissão sobre um
ecológico sobre a energia (debate),

imposto

— relatório Oomen-Ruijten sobre a igualdade d e tra
tamento entre homens e mulheres;
(')

As perguntas orais com debate B 3-1690, 1691, 1692, 1693,
1768, 1771 e 1772/91 estão incluídas no debate.
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20h45 às 23h45:

18h30:

—
—

período de perguntas;

votações decorrentes da aplicação do Acto Único,

— votação dos relatórios Lamassoure e Theato-Lamassoure sobre o orçamento;
(A sessão és

23h45 às 24h00:
—

seguimento dado aos pareceres do Parlamento.

sa às 20h05)

Enrico VINCI

Enrique BARÓN CRESPO

Secretário- Geral

Presidente
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PARTE II
Textos aprovados pelo Parlamento Europeu

1. Denominações de origem dos produtos agrícolas e géneros alimentícios *
— Proposta de regulamento SEC(90) 2415

Proposta de regulamento (CEE) do Conselho relativo à protecção das indicações geográficas e
denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios
)

aprovada com as seguintes alterações:
TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (*)

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração nH 27)
Primeiro a vigésimo considerandos
Numerar os considerandos de 1 a 20

(Alteração n2 1)
Após o quarto considerando (novo considerando)
4 bis. Considerando que uma indicação oficial comuni
tária sobre a conformidade do regime de controlo regular
deve fornecer ao consumidor uma garantia quanto à
conformidade do produto relativamente às exigências
específicas impostas pela produção;

(Alteração n2 2)
Décimo sétimo considerando
Considerando que, para evitar uma multiplicação de
regimes, susceptível de criar confusão no espírito do
consumidor, o regime comunitário deve ser de natureza
exaustiva e exclusiva; que, por conseguinte, as indica
ções geográficas e denominações de origem concedidas a
nível nacional antes da entrada em vigor do presente
regulamento devem ser publicadas para que sejam regis
tadas a nível comunitário, sem prejuízo das disposições
existentes na matéria;

17. Considerando,que, para evitar uma multiplicação
de regimes, susceptível de criar confusão no espírito do
consumidor, o regime comunitário deve ser de natureza
exaustiva e exclusiva; que, por conseguinte, as indica
ções geográficas e denominações de origem protegidas a
nível nacional antes da entrada em vigor do presente
regulamento devem ser publicadas para que sejam regis
tadas a nível comunitário, sem prejuízo das disposições
existentes na matéria;

(Alteração n2 3)
Artigo 2-, frase introdutória
A utilização de um nome geográfico na designação de um
produto pode assumir uma das duas seguintes formas:

(*)

JO n° C 30 de 6.2.1991, p. 9

A utilização de um nome geográfico protegido, nos
termos do disposto no presente regulamento, na designa
ção de um produto ou de um ingrediente, pode assumir
uma das duas seguintes formas:
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TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração ní? 51)
Artigo 3-, n- 2
2. Denominação de origem protegida: o nome de uma
região, de um país, seguido da menção «DOP», que serve
para designar um produto agrícola ou um género alimen
tício originário dessa região, local determinado ou país,
cuja qualidade ou características se devem essencial ou
exclusivamente ao meio geográfico, incluindo os factores
naturais e humanos, e cuja produção, transformação e
elaboração teve lugar na área geográfica.

2. Denominação de origem protegida: o nome de uma
região, de um país, seguido da menção «DOP», que serve
para designar um produto agrícola ou um género alimen
tício originário dessa região, local determinado ou país,
cuja qualidade ou características se devem essencial ou
exclusivamente ao meio geográfico, incluindo os factores
tradicionais e humanos, e cuja produção, transformação e
elaboração teve lugar na área geográfica.

Pode ser decidido, em conformidade com o processo
previsto no artigo 17-, que certos produtos possam ser
produzidos ou elaborados numa área contígua à área
geográfica.

No entanto, em casos excepcionais, poderá prever-se,
para as denominações de origem já reconhecidas por
disposições nacionais anteriores à entrada em vigor do
presente regulamento, nos casos em que a matéria-prima
existente na área geográfica limitada de transformação
não seja suficiente para satisfazer a procura, que a
mesma possa ser originária de uma zona geográfica mais
ampla desde que:
— seja criado um registo dos produtores autorizados a
operarem nessa mesma zona;
— sejam estabelecidas condições especiais de produção
da matéria-prima que deverá corresponder a crité
rios específicos;
— sejam fixadas normas para assegurar o controlo de
toda a cadeia de produção;
— a zona em questão seja fornecedora tradicional da
matéria-prima.

(Alteração nii 28)
Artigo 4-, n~ 1, frase introdutória
1. Um produto apenas pode utilizar um nome geográ
fico na sua designação se tiver sido obtido ou transforma
do na área geográfica correspondente e satisfizer um
caderno de especificações e obrigações. Contudo, sem
prejuízo das disposições comunitárias específicas e em
conformidade com o processo previsto no artigo 172,
pode ser decidido em relação a uma indicação geográfica
protegida que:

1.
À excepção dos produtos com designações genéricas
cuja ligação à região de origem já se perdeu, um produto
apenas pode utilizar um nome geográfico na sua designa
ção se tiver sido obtido ou transformado na área geográ
fica correspondente e satisfizer um caderno de especifi
cações e obrigações. Contudo, sem prejuízo das disposi
ções comunitárias específicas e em conformidade com o
processo previsto no artigo Mi, pode ser decidido em
relação a uma indicação geográfica protegida que:

(Alteração n^ 4)
Artigo 4'A n- 2, alínea a), ponto 8 bis (novo)
8 bis) Os elementos que provam que a produção ou a
transformação e elaboração do produto tiveram
lugar na área geográfica;
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ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

(Alteração n2 38)
Artigo 4'i, n'± 2, alínea b), ponto 3
3) A delimitação da área geográfica de produção e de
transformação a proteger;

3) A delimitação da área geográfica a proteger, tanto
para a produção de matérias-primas como para a
transformação e elaboração do produto;

(Alteração n2 39)
Artigo 4-, n-2, alínea b), ponto 6
6) Os elementos que comprovam que a produção, trans
formação e elaboração do produto tiveram lugar na
área geográfica;

6) Os elementos que comprovam que a produção das
matérias-primas e a transformação e elaboração do
produto tiveram lugar na área geográfica;

(Alteração n2 5)
Artigo 4'i, n- 2, alínea b), ponto 9 bis (novo)
9 bis) A obrigação e as modalidades de notificação da
matéria-prima e do produto acabado tendo em vista
a determinação das existências e o controlo da
comercialização.

(Alteração n2 8)
Artigo 5'A n- 5
5.
O Estado-membro verifica a conformidade do pedi
do com as exigências previstas no artigo 42.

5.
O Estado-membro verifica, no prazo de três meses,
a conformidade do pedido com as exigências previstas no
artigo 4^.

(Alteração n2 9)
Artigo 5-, n- 6
6.
O Estado-membro transmite o pedido aos demais
Estados-membros e à Comissão, no caso de considerar
que estão satisfeitas as exigências previstas no artigo 42.
N o caso contrário, notifica ao interessado a decisão
negativa, indicando-lhe os recursos judiciais previstos na
legislação em vigor e os prazos em que devem ser
interpostos.

6. O Estado-membro transmite imediatamente o pedi
do aos demais Estados-membros e à Comissão, no caso
de considerar que estão satisfeitas as exigências previstas
no artigo 42! No caso contrário, notifica ao interessado a
decisão negativa, indicando-lhe os recursos judiciais
previstos na legislação em vigor e os prazos em que
devem ser interpostos.

(Alteração n2 10)
Artigo 6% n- 1
1.
A Comissão verifica se o pedido contém todos os
elementos previstos no artigo 4'-, publicando, em seguida,
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, os princi
pais elementos desse pedido, nomeadamente o nome do
produto contendo a indicação geográfica ou denomina
ção de origem e as referências do agrupamento que
apresentou o pedido.

1.
A Comissão verifica se o pedido está em conformi
dade com o presente regulamento, publicando, em segui
da, no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, os
principais elementos desse pedido, nomeadamente o
nome do produto contendo a indicação geográfica ou
denominação de origem e as referências do agrupamento
que apresentou o pedido.
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TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 11)
Artigo 6- bis (novo)
Artigo 62 bis
A pedido de um Estado-membro, as designações específi
cas e denominações genéricas, bem como as marcas
protegidas de que constem indicações geográficas, direc
tas ou indirectas, vigentes nos Estados-membros antes de
1 de Janeiro de 1992, poderão ser provisoriamente
incluídas no caderno de especificações e obrigações até à
conclusão do procedimento a que se referem os artigos 52,
62 e 182. A autorização provisória não poderá ser conce
dida por um período superior a quatro anos.

(Alteração n2 29)
Artigo 8-, n" I
1. N o prazo de três meses a contar d a data d a publica
ção n o Jornal Oficial das Comunidades Europeias previs
ta n o n2 1 d o artigo 62, qualquer Estado-membro pode,
mediante u m a declaração devidamente motivada dirigida
à Comissão, manifestar a sua oposição a o registo d a
indicação geográfica ou denominação de origem.

1. N o prazo de seis meses a contar d a data d a publica
ção n o Jornal Oficial das Comunidades Europeias previs
ta n o n2 1 d o artigo 62, qualquer Estado-membro pode,
mediante uma declaração devidamente motivada dirigida
à Comissão, manifestar a sua oposição a o registo da
indicação geográfica ou denominação de origem.

(Alteração n2 40)
Artigo 14'i, n'- 1 bis (novo)
1 bis. Os produtos que, pela sua matéria-prima, prepa
ração e/ou métodos de transformação, sejam equivalentes
a produtos protegidos por indicações geográficas ou
denominações de origem protegidas, não podem benefi
ciar da indicação geográfica na sua denominação, excepto
quando aquela se encontre associada a outros elementos
visuais claramente identificáveis, como sejam, entre
outros, marcas, variedades ou características específicas.

(Alteração n2 41)
Artigo 14'i, n- 2
2. A s indicações geográficas ou denominações de
origem não podem tornar-se denominações genéricas.

2. A s indicações geográficas ou denominações d e
origem apenas poderão tornar-se denominações genéri
cas em casos devidamente fundamentados.

(Alteração n2 31)
Artigo 17'-, primeiro, segundo e terceiro parágrafos
A Comissão será assistida por um comité de natureza
consultiva composto por representantes dos Estados-membros e presidido pelo representante d a Comissão.

A Comissão será assistida por u m comité d e natureza
consultiva composto por representantes dos Estados-membros e presidido pelo representante d a Comissão. O
Comité deverá manter um registo público das declara
ções de interesses dos seus membros.
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TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

Em caso de remissão para o processo definido no presen
te artigo, o representante da comissão submeterá à
apreciação do Comité um projecto das medidas a tomar.
O Comité emitirá o seu parecer sobre esse projecto num
prazo que o presidente pode fixar em função da urgência
da questão em causa, se necessário procedendo a uma
votação.

Em caso de remissão para o processo definido no presen
te artigo, o representante da comissão submeterá à
apreciação do Comité um projecto das medidas a tomar.
O Comité, em reunião aberta ao público, emitirá o seu
parecer sobre esse projecto num prazo que o presidente
pode fixar em função da urgência da questão em causa, se
necessário procedendo a uma votação.

Esse parecer deve ser exarado em acta; além disso, cada
Estado-membro tem o direito de solicitar que a sua
posição conste da acta.

Esse parecer deve ser exarado em acta; além disso, cada
Estado-membro tem o direito de solicitar que a sua
posição conste da acta. A acta deve ser posta à disposição
do público.

(Alteração n2 13)
Artigo 19"- bis (novo)
Artigo 192 bis
Os Estados-membros não poderão impedir a introdução
no mercado de produtos agrícolas ou géneros alimentí
cios de um outro Estado-membro, com fundamento no
registo, a nível comunitário, de indicações geográficas ou
de denominações geográficas de origem protegidas.

— A3-283/91

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de um
regulamento relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos
produtos agrícolas e dos géneros alimentícios
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (SEC(90) 2415) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 43- do Tratado CEE (C3-50/91),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, Pescas e Alimentação e os pareceres
da Comissão dos Orçamentos e da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da
Defesa do Consumidor (A3-283/91),
1. Aprova a proposta da Comissão, sem prejuízo das alterações que nela introduziu, em
conformidade com o resultado da votação do respectivo texto;
2. Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo
Parlamento;
3. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da
Comissão;
4.
(•)

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
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II. Proposta de regulamento SEC(90) 2414

Proposta de regulamento (CEE) do Conselho relativo aos certificados de especificidade dos
géneros alimentícios
aprovada com as seguintes alterações:
T E X T O PROPOSTO PELA C O M I S S Ã O
D A S C O M U N I D A D E S EUROPEIAS (*)

ALTERAÇÕES A P R O V A D A S
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 14)
Título
Proposta de regulamento (CEE) do Conselho relativa aos
certificados de especificidade dos géneros alimentícios

Proposta de regulamento (CEE) do Conselho relativa aos
certificados de especificidade dos produtos agrícolas e
dos géneros alimentícios

(Alteração n2 32)
Primeiro a décimo quarto considerandos
Numerar os considerandos

de 1 a 14

(Alteração n2 18)
Artigo 7-, n- 1
1.
O pedido de registo, que contém nomeadamente, o
caderno de especificações e obrigações, deve ser apresentado à autoridade competente do Estado-membro em
que o agrupamento se encontra estabelecido.

1 . 0 pedido de registo, que contém, nomeadamente, o
caderno de especificações e obrigações, deve ser apre
sentado às autoridades competentes dos Estado-membros, definidas no artigo 142, em que o agrupamento se
encontra estabelecido.

(Alteração n2 19)
Artigo 7-, n- 2
2. A autoridade competente transmite o pedido à
Comissão no caso de considerar que estão satisfeitas as
exigências previstas nos artigos 42, 5- e 6-. No caso
contrário, notifica a decisão ao interessado, indicando-lhe os recursos judiciais previstos na legislação em vigor
e os prazos em que podem ser interpostos.

2. As autoridades competentes transmitem o pedido à
Comissão no caso de considerar que estão satisfeitas as
exigências previstas nos artigos 42, 52 e 62. N o caso
contrário, notifica a decisão ao interessado, indicando-lhe os recursos judiciais previstos na legislação em vigor
e os prazos e m que podem ser interpostos.

(Alteração n2 20)
Artigo 8'A n~ 1
1.
A Comissão procede à publicação no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias dos principais elementos d o
pedido transmitido pela autoridade competente referida
no artigo 72, nomeadamente da denominação de venda d o
género alimentício que exprime a especificidade, em
conformidade com o n2 2 d o artigo 62, e das referências
dos agrupamentos que apresentaram o pedido.

(*)
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TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 33)
Artigo 8-, n'~ 3
3. N o prazo de três meses a contar da data da publica
ção prevista no n2 1, qualquer outro Estado-membro pode
notificar a Comissão da sua oposição ao registo. Esta
oposição deve ser motivada.

3. N o prazo de seis meses a contar da data da publica
ção prevista no n2 1, qualquer outro Estado-membro pode
notificar a Comissão da sua oposição ao registo. Esta
oposição deve ser motivada.

(Alteração n2 21)
Artigo 8-, n- 4
4. Qualquer pessoa singular ou colectiva individual
mente e directamente interessada pode notificar o Esta
do-membro onde se encontra estabelecida das suas obser
vações e, eventualmente, da sua oposição ao registo. O
Estado-membro adopta as medidas necessárias para
tomar em consideração estas observações ou esta oposi
ção nos prazos previstos.

4. Qualquer pessoa singular ou colectiva individual
mente e directamente interessada pode notificar o Esta
do-membro onde se encontra estabelecida das suas obser
vações e, eventualmente, da sua oposição ao registo. O
Estado-membro adopta as medidas necessárias para
tomar em consideração estas observações ou esta oposi
ção nos prazos previstos e dará conhecimento do seu
parecer e respectivas motivações ao interessado. Os
Estados-membros tomarão as disposições necessárias à
existência de um processo de recurso.

(Alteração n2 34)
Artigo 91-, n'~ 1
1. Se não for notificada à Comissão qualquer oposição
no prazo de três meses, a Comissão decide da inscrição
no registo previsto no artigo 32 dos principais elementos
referidos no n2 1 e publica-os no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

1.
Se não for notificada à Comissão qualquer oposição
no prazo de seis meses, a Comissão decide da inscrição
no registo previsto no artigo 3- dos principais elementos
referidos no n- 1 e publica-os no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

(Alteração n2 35)
Artigo 9"i, n- 2, primeira frase
2. Em caso de notificação da oposição no prazo de três
meses, a Comissão convida os Estados-membros interes
sados a tentarem chegar a acordo entre si num prazo
suplementar de três meses.

2. Em caso de notificação da oposição no prazo de seis
meses, a Comissão convida os Estados-membros interes
sados a tentarem chegar a acordo entre , si num prazo
suplementar de três meses.

(Alteração n2 22)
Artigo 10A fim de tomar em consideração, nomeadamente, a
evolução do mercado dos géneros alimentícios e a evolu
ção dos conhecimentos científicos e técnicos, o agrupa
mento que tiver inicialmente apresentado o pedido pode
apresentar à autoridade competente do Estado-membro
em que se encontra estabelecido um pedido de alteração
d o caderno de especificações e obrigações com base no
qual obteve o certificado de especificidade comunitário.
Neste caso, são aplicáveis os artigos 62 a 92.

A fim de tomar em consideração, nomeadamente, a
evolução do mercado dos géneros alimentícios e a evolu
ção dos conhecimentos científicos e técnicos, o agrupa
mento que tiver inicialmente apresentado o pedido pode
apresentar às autoridades competentes dos Estados-mem
bros em que se encontra estabelecido um pedido de
alteração do caderno de especificações e obrigações com
base no qual obteve o certificado de especificidade
comunitário. Neste caso, são aplicáveis os artigos 62 a 92.
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TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n^ 23)
Artigo 11A Comissão pode definir, em conformidade com o
processo previsto no artigo 232, um símbolo comunitário
que pode constar d a rotulagem, apresentação e publicida
de dos géneros alimentícios relativamente aos quais foi
emitido o certificado d e especificidade comunitário, e m
conformidade com o disposto no presente regulamento.

A Comissão pode definir, e m conformidade com o
processo previsto n o artigo 23?, u m símbolo comunitário
que pode constar d a rotulagem, apresentação e publicida
d e dos géneros alimentícios relativamente aos quais foi
emitido o certificado d e especificidade comunitário, e m
conformidade com o disposto no presente regulamento.
Deve prever-se a possibilidade de indicar qualquer alte
ração ao caderno de especificações e obrigações original
realizada de acordo com o artigo 102.

(Alteração n2 37)
Artigo 23'i, primeiro, segundo e terceiro parágrafos
A Comissão será assistida por um comité d e natureza
consultiva- composto por representantes dos Estados-membros e presidido pelo representante da Comissão.

A Comissão será assistida por um comité d e natureza
consultiva composto por representantes dos Estados-membros e presidido pelo representante d a Comissão. O
Comité deverá manter um registo público das declara
ções de interesses dos seus membros.

E m caso de remissão para o processo definido no presen
te artigo, o representante d a Comissão submeterá à
apreciação d o Comité um projecto das medidas a tomar.
O comité emitirá o seu parecer sobre esse projecto num
prazo que o presidente pode fixar em função da urgência
d a questão e m causa, se necessário procedendo a uma
votação.
Esse parecer deve ser exarado em acta; além disso* cada
Estado-membro tem o direito d e solicitar que a sua
posição conste da acta.

E m caso de remissão para o processo definido n o presen
te artigo, o representante d a Comissão submeterá à
apreciação d o Comité um projecto das medidas a tomar.
O comité, em reunião aberta ao público, emitirá o seu
parecer sobre esse projecto num prazo que o presidente
pode fixar e m função d a urgência d a questão e m causa, se
necessário procedendo a uma votação.
Esse parecer deve ser exarado em acta; além disso, cada
Estado-membro tem o direito de solicitar que a sua
posição conste d a acta. A acta deve ser posta à disposição
do público.

— A3-283/91

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de um
regulamento relativo aos certificados de especificidade dos géneros alimentícios

O Parlamento

Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (SEC(90) 2414) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos d o artigo 43íí d o Tratado C E E (C3-55/91),
Tendo e m conta o relatório da Comissão d a Agricultura, Pescas e Alimentação e o s pareceres
da Comissão dos Orçamentos e da Comissão d o Meio Ambiente, d a Saúde Pública e d a
Defesa d o Consumidor (A3-283/91),

(')
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1. Aprova a proposta da Comissão, sem prejuízo das alterações que nela introduziu, em
conformidade com o resultado da votação do respectivo texto;
2. Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo
Parlamento;
3. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da
Comissão;
4.

Encarrega o seu Presidente, de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.

2. Cooperação parlamentar pan-europeia e m matéria de ambiente
— A3-242/91

RESOLUÇÃO
sobre a necessidade de cooperação parlamentar pan-europeia em matéria de ambiente
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta de resolução do Deputado Vernier sobre a necessidade de
cooperação parlamentar pan-europeia em matéria de ambiente (B3-8/91),
— Tendo em conta os relatórios da Direcção-Geral de Estudos sobre a situação do ambiente na
Roménia (PE 145.420), na Checoslováquia (PE 144.149), na Hungria (PE 143.037), na
Polónia (PRE/aqui/MAGS) e nos Estados da Europa de Leste (PE 137.119 e PE 126.126),
— Tendo igualmente em conta os relatórios da Direcção-Geral das Comissões e Delegações e
da Direcção-Geral de Estudos, respectivamente, sobre a situação do ambiente nas três
Repúblicas bálticas (PE 152.024) e sobre a preservação da natureza na Áustria, Finlândia,
Noruega, Suécia, Suíça, Bulgária, Checoslováquia, Hungria, Polónia, Roménia, Jugoslávia e
União Soviética (n2 17, de Setembro de 1991),
— Tendo em conta a directiva do Conselho relativa às medidas transitórias aplicáveis na
Alemanha respeitantes a certas disposições comunitárias em matéria de protecção do
ambiente ('),
— Tendo em conta a decisão da Comissão relativa ao estabelecimento do quadro comunitário
de apoio para a intervenção estrutural da Comunidade nos cinco novos Lander e em Berlim
Oriental na República Federal da Alemanha (2),
— Tendo em conta a decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo constitutivo do
Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (3),
— Tendo em conta o programa Phare, a acção Let's go East e os programas Fast e Green
inscritos nas rubricas orçamentais da Comunidade,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa
do Consumidor e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A3-242/91),
A. Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, e especialmente
os n2í 4 e 5 do seu artigo 1302 R,
B. Tendo em conta o quarto programa de acção das Comunidades Europeias em matéria de
ambiente (1987-1992),
0)
(2)
O
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C. Considerando que o programa específico de investigação e desenvolvimento,no sector do
ambiente (91/354/CEE) prevê a possibilidade de associar os países da Europa Central e
Oriental a este mesmo programa no seu conjunto,
D. Considerando que o programa Phare financia também projectos ambientais na Bulgária,
Hungria, Polónia e Roménia para o controlo das emissões poluentes, o inventário das fontes
de poluição das águas freáticas e a modernização d o sistema de controlo,
E. Considerando que, com a contribuição d o programa PHARE, foi instituído em 6 de Junho de
1990 um instituto para a protecção do ambiente com sede em Budapeste, na Hungria, ao qual
compete, entre outras tarefas, proceder à recolha e fornecimento de dados sobre o estado d o
ambiente,
F. Considerando que o meio ambiente da Comunidade é indissociável do ambiente do
continente europeu no seu conjunto,
G. Preocupado com a gravidade dos danos infligidos ao ambiente em países da Europa Central e
Oriental,
H. Desejando apreciar melhor a situação d o ambiente pan-europeu e prestar-lhe o seu
contributo, designadamente através de:
— um diálogo interparlamentar permanente,
d o incentivo à tomada de iniciativas adequadas para se conseguir uma coordenação das
políticas ambientais a nível pan-europeu,
d o controlo d o uso dos fundos comunitários nos países da Europa Central e Oriental,
I.

Pretendendo, em particular, contribuir rapidamente para o estabelecimento desse diálogo
com os parlamentares eleitos democraticamente dos países da Europa Central e Oriental,

1.
Saúda a organização, pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, da primeira
conferência interparlamentar europeia sobre a protecção do ambiente Leste-Oeste, em Outubro
de 1990;
2. Congratula-se com a iniciativa, empreendida sob a sua égide, da associação composta por
parlàmentares da GLOBE (Global Legislators Organisation for a Balanced Environment) de
organizar, em Maio de 1992, em Estrasburgo, uma conferência parlamentar sobre o ambiente
pan-europeu;
3. Saúda a constituição de uma rede que reúne os parlamentares europeus e os parlamentares
nacionais do conjunto do continente europeu que trabalham no domínio da protecção do
ambiente, no sentido de assegurar uma vasta informação a todos os parlamentares no que respeita
à actividade legislativa na Europa;
4.
Pronuncia-se a favor do patrocínio da referida rede pelo Parlamento Europeu e manifesta o
desejo de que lhe seja concedido um financiamento adequado através do seu orçamento, para que
possa dispor de uma estrutura permanente;
5. Entende dever assegurar, no final da Conferência de Estrasburgo, e m colaboração com as
restantes instituições pan-europeias, uma ligação orgânica e permanente com os parlamentos
nacionais para tratamento das questões e m matéria de ambiente, adoptando os instrumentos
adequados, inclusive de natureza económica;
6.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Presidente da Assembleia
Parlamentar do Conselho da Europa, aos Presidentes dos Parlamentos da Comunidade, dos
Estados-membros do Conselho da Europa e dos países da Europa Central e Oriental.
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SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAURAN, TAZDAÍT, TELKÀMPER, THEATO,
TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALENT,
VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE,
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VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I
ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER,
VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAECHTER, VON
WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU,
WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAWOS.

Observadores da antiga RDA
BEREND, BOTZ, GLASE, GOEPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN,
KOCH, KREHL, MEISEL, ROMBERG, SCHROEDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.
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ANEXO

Resultado da votação nominal
( + ) = A favor
( —) = Contra
(O) = Abstenção

Relatório Alber doe. A 3-342/91
Cooperação parlamentar pan-europeia em matéria de ambiente
Alteração 3

(+)
AGLIETTA, AMENDOLA,
CRAMPTON, VAN DIJK,
ARIAS, GOEDMAKERS,
MCCUBBIN, MCGOWAN,

AULAS, BETTINI, BONTEMPI, BOWE, CATASTA, COLAJANNI,
DUVERGER, ERNST D E LA GRAETE, FALCONER, GARCÍA
GUTIÉRREZ DÍAZ, IACONO, IZQUIERDO ROJO, JÒANNY,
MONNIER-BESOMBES, NAPOLETANO, SAINJON, SMITH L.

(-)
ALBER, ÁLVAREZ D E PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU, BALFE,
BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BEUMER, BIRD,
BOCKLET, BÕGE, BORGO, BOURLANGES, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN
ALONSO, C A N O PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY,
CÍATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS,
COLOM
I NAVAL; COONEY, CORNELISSEN, COX, DA C U N H A OLIVEIRA,
CUSHNAHAN, DAVID, D E CLERCQ, D E VITTO, DESAMA, D Í E Z D E RIVERA, ELLIOTT,
ESTGEN, FANTINI, FERRER I CASALS, FITZGERALD, F RIED RICH I., GAIBISSO,
GALLAND, GASÒLIBA I BÕHM, G R U N D , GUIDOLIN, HABSBURG, HARRISON,
HOWELL,
HUGHES,
INGLEWOOD,
JACKSON F.,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, K U H N , LAFUENTE LÓPEZ,
LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGES, LAUGA, LENZ, LO G I U D I C E , LUCAS PIRES,
MAHER, MAIBAUM, MCCARTIN, MCINTOSH, M E D I N A ORTEGA, METTEN, MIRANDA
D E LAGE, MOORHOUSE, MULLER, M U N T I N G H , MUSCARDINI, NEWTON D U N N ,
0 ' H A G A N , ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PASTY, PEREIRA V., PIRKL,
PISONI F., POETTERING, PATTERSON, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK,
PROUT, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, REDING, ROGALLA, ROSMINI,
ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ,
SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÕNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS,
SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD,
SPENCER, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON,
T U R N E R , VAN H E M E L D O N C K , VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN,
VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VON D E R VRING, WHITE, VON WOGAU.

(O)
BOMBARD, DILLEN, LARONI, LINKOHR, NEUBAUER, SCHODRUCH.

Conjunto

(+)
ALBER, ÁLVAREZ D E PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU,
BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BEUMER, BIRD,
BOCKLET, BÕGE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BROK, BRU
PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, C A N O PINTO, CARVALHO CARDOSO,
CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, COATES, COIMBRA
MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COX,
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CRAMPTON DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, D E CLERCQ, DE VITTO,
DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DUVERGER, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER,
FANTINI, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FRIEDRICH I., GAIBISSO, GALLAND,
GARCÍA AMIGO, GARCIA ARIAS, GASÒLIBA I BÕHM, GOEDMAKERS, GRUND,
GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HOWELL, HUGHES, IACONO, INGLEWOOD,
JACKSON F., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED,
LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LANE, LANGES, LAUGA, LINKOHR, LO GIUDICE, LUCAS
PIRES
MAHER, MAIBAUM, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH,
MEBRAK-ZAlfDI, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE,
MÚLLER,
MUNTINGH,
MUSCARDINI,
NAPOLETANO,
NEUBAUER,
NEWENS,
NEWMAN,
NEWTON
DUNN,
0'HAGAN,
ODDY,
ONUR,
OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, PASTY, PATTERSON, PEREIRA V., PIRKL, PISONI F., POLLACK, PONS
GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, READ,
REDING, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,
RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAINJON, SAK.ELLARIOU, SALISCH, SANTOS, SANZ
FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG,
SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH L.,
SONNEVELD, SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TURNER,
VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERTEMATI,.
VISSER, VITTINGHOFF, WHITE, VON WOGAU.

(-)
SCOTT-HOPKINS, STAES.

(O)
AGLIETTA, AMENDOLA, AULAS, BETTINI, VAN
JOANNY, MONNIER-BESOMBES.

DIJK, ERNST DE

V

LA GRAETE,
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ACTA DA SESSÃO DE QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 1991
(9l / C 326/03)
PARTE I

Desenrolar da sessão
PRESIDÊNCIA D O SENHOR BARÓN CRESPO

Presidente
(A sessão tem início às 9h00)

1.

Aprovação da acta

Intervenções:
— do Sr. McMahon, que lamenta que, no momento
da sua intervenção no debate sobre a livre circulação
de futebolistas profissionais (ver ponto 21, parte I), o Sr.
Bangemann, Vice-Presidente da Comissão, estivesse a
conversar e solicita que a Mesa transmita uma carta de
protesto à Comissão (o Senhor Presidente responde
que não compete à Presidência ditar regras de conduta
à Comissão),
— do Sr. Carvalho Cardoso, sobre a versão portu
guesa.
A acta da sessão anterior é aprovada.
Intervenções:
— do Sr. Beumer, presidente da Comissão dos
Assuntos Económicos, que, referindo-se à sobrecarga
do período de votação, solicita que lhe seja dada a
garantia de que o relatório Caudron (A 3-0308/91),
cuja urgência salienta, seja votado esta noite (o Senhor
Presidente responde que, para satisfazer o seu pedido,
a votação deste relatório poderá ser antecipada e ins
crita em primeiro lugar na lista dos relatórios a votar
em primeira leitura),
— do Sr. Cot, que, em nome do Grupo S, se associa
ao pedido do Sr. Beumer e propõe que, tendo em conta
a duração prevista para a votação, o período de vota
ção seja eventualmente prolongado (o Senhor Presi
dente responde que o período de votação j á foi prolon
gado),
— do Sr. Cunha de Oliveira, que lamenta que, dois
anos após a adopção pelas Nações Unidas da Conven
ção dos Direitos da Criança, certos Estados-membros
da Comunidade ainda não a tenham ratificado,
— do Sr. Pannella, que se insurge contra a indife
rença em que evolui, na sua opininão, a situação dra
mática na Jugoslávia, que considera ser comparável
àquela vivida em 1939,

— da Sr? Lehideux, sobre esta última intervenção.

2.

Entrega de documentos

O Senhor Presidente comunica que recebeu:
a) Das comissões
relatórios:

parlamentares,

os

seguintes

— * relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas
e do Desenvolvimento Rural, sobre a proposta da
Comissão ao Conselho de um regulamento (CEE) que
estabelece um regime de apoio para a soja, colza e
girassol [COM(91) 318 — C 3-0339/91]. Relator: Bocklet (A 3-0326/91),
— * Relatório da Comissão da Agricultura, das Pes
cas e do Desenvolvimento Rural, sobre a proposta da
Comissão ao Conselho de um regulamento do Con
selho que derroga, em relação ao período de apresenta
ção dos pedidos de 1991/1992, o Regulamento (CEE)
n? 1357/80, que instaura um sistema de prémios para a
manutenção de vacas em aleitamento [COM(91) 0392
— C 3-0381/91]. Relator: Maher (A 3-0327/91),
— * relatório da Comissão das Relações Económicas
Externas, sobre a proposta da Comissão ao Conselho
de uma decisão relativa à concessão de um empréstimo
a médio prazo à URSS e suas repúblicas [COM(91)
0443 — C 3-0391/91]. Relator: Chabert (A 3-0328/91);
b) Dos seguintes deputados, as seguintes perguntas
orais com debate:
— Cassanmangago Cerretti e Verde i Aldeã, em nome
da Comissão dos Assuntos Políticos, à Comissão: Con
ferências Intergovernamentais (B 3-1768/91),
— da Comissão da Agricultura, das Pescas e do
Desenvolvimento Rural, à Comissão: regime especial
de importação de milho e de sorgo em Espanha (B 3-1769/91),
— da Comissão dos Transportes e do Turismo, ao
Conselho: as Conferências Intergovernamentais e as
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modificações d o Tratado em matéria d e transportes e
turismo (B 3-1771/91),

contra: 3,
abstenções: 6,

— d a Comissão dos Transportes e d o Turismo, à
Comissão: as Conferências Intergovernamentais e as
modificações d o Tratado em matéria d e transportes e
turismo (B 3-1772/91),

— recurso d o G r u p o V, que visa inserir u m subponto
«População indígena d o Quebec», que inclua a pro
posta d e resolução B 3-1859/91;

— Vandemeulebroucke, em nome d o grupo ARC, à
C P E : segurança d a população curda e dos voluntários
n o Norte d o Iraque (B 3-1775/91).

3.

Declarações inscritas no livro de registos (artigo 65?
d o Regimento)

O Senhor Presidente informa que, em virtude d e ter
recolhido 265 assinaturas, a declaração escrita n? 14 d o
Sr. Lambrias, é transmitida aos respectivos destinatá
rios, isto é, a o Presidente d a Assembleia dos Deputa
dos Gregos, nos termos d o n? 4 d o artigo 65? d o Regi
mento (ver anexo II).

o recurso é rejeitado,
— recurso d o G r u p o A R C que visa inserir u m sub
ponto «Repressão d e u m a manifestação em Buscat»,
que inclua as propostas d e resolução B 3-1832 e 1862/
/91,
o recurso é rejeitado.

V.

«Catástrofes naturais»

— recurso d o G r u p o S, que visa incluir neste ponto a
proposta d e resolução B 3-1808/91, sobre u m programa
d e a j u d a d e emergência a o Suriname;
o recurso é aprovado,

4.

Debate sobre questões actuais (recursos)

O Senhor Presidente comunica que recebeu, nos termos
d o n? 2, segundo parágrafo, d o artigo 64? d o Regi
mento, os seguintes recursos escritos e fundamentados
relativos à lista dos assuntos inscritos para o próximo
debate sobre questões actuais, urgentes e muito impor
tantes:

IV.

«Direitos d o Homem»

— recurso d o G r u p o C G , que /visa inserir u m subponto «Discriminações a nível d e emprego n o sector
público nos países d a Europa Central e Oriental», que
inclua as propostas d e resolução B 3-1841 e 1870/91;
o recurso é rejeitado,
— recurso d o G r u p o C G , que visa inserir u m subponto «Presos políticos em Marrocos» que inclua a pro
posta d e resolução B 3-1829/91;
o recurso é aprovado por votação electrónica,
— recurso d o Grupo C G , que visa inserir u m subp o n t o «Chile», que inclua as propostas d e resolução
B 3-1828,1839e 1876/91;
o recurso é rejeitado,
— recurso d o G r u p o LDR, que visa inserir u m subponto «Situação dos judeus n a Síria», que inclua a pro
posta d e resolução B 3-1796/91;
o recurso é aprovado por votação nominal (LDR):
votantes: 151,
a favor: 142,

— recurso d o G r u p o C G , que visa inserir neste ponto
a proposta d e resolução B 3-1824/91 sobre a destruição
d a escola politécnica d e Atenas.
Este recurso foi declarado n ã o admissível.

5.

Conferências Intergovernamentais (debate) (')

Os Srs. van den Broek, Presidente em exercício do Con
selho, e Delors, Presidente da Comissão, fazem declara
ções sobre o estado d e adiantamento d a Conferência
Intergovernamental sobre a União Política.
Intervenção d o Sr. Cot, em n o m d o Grupo S.
O Senhor Presidente comunica que recebeu, com
pedido d e votação urgente, nos termos d o n? 3 d o
artigo 56? d o Regimento, para encerrar o debate sobre a
declaração, d o Conselho e d a Comissão propostas d e
resolução, apresentadas pelos deputados:
— Oreja Aguirre e D. Martin, em nome d a Comissão
dos Assuntos Institucionais sobre o estado d e avanço
das Conferências Intergovernamentais (B 3-1778/91),
— Vandemeulebroucke, em nome d o G r u p o ARC,
sobre a Conferência Intergovernamental sobre a União
Política (B 3-1780(91),
— Langer, C u n h a d e Oliveira, Dalsass, Simeoni, Pannella, Fitzgerald, Aulas, Bettini, Barrera i Costa, Blaney, Bonde, Breyer, Canavrarro, Cramon Daiber, San
tos Lopez, Ewing, Gangoiti, Graefe zu Baringdorf,
Hume, Landa Mendibe, Moretti, Partsch, Piermont,
Santos, Sandbaek, Speroni, Staes, Taradash, van der
(')

As perguntas orais com debate B 3-1690, 1691, 1692, 1693,
1768, 1771 e 1772/91 estão incluídas n o debate.
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Brink, Vandemeulebroucke, van Hemeldonck, sobre o
adiantamento dos trabalhos d a Conferência Intergover
namental sobre a União Política (B 3-1790/91),

egípcio, chefiada pelo seu presidente, Sr. Sourour, que
tomou assento na tribuna oficial.

— de la Malène, em nome d o Grpo RDE, sobre a
União Política (B 3-1885/91),

(A sessão é suspensa às 12h30)

— Megret, em nome d o Grupo DR, sobre a Con
ferência Intergovernamental sobre a União Política
(B 3-1891/91),

(Das 12h35 às 13h00, o Parlamento reúne-se em sessão
solene, por ocasião da visita de Hosni Mubarak,
Presidente da República Árabe do Egipto)

— von Wechmar, em nome d o Grupo LDR, sobre a
fase em que se encontram as Conferências Intergover
namentais (B 3-1892/91).

(A sessão é reiniciada às 15h05)

PRESIDÊNCIA D A SENHORA PERY

O Senhor Presidente comunica que a votação relativa
a o pedido d e votação urgente terá lugar n o final d o
debate.
Intervenção d o Sr. Klepsch, em nome d o Grupo PPE.
O Sr. Pannella pede a palavra, mas o Senhor Presidente
recusa-se a dar-lha.
Intervenções dos Srs. Giscard d'Estaing, em nome d o
Grupo LDR, Prag, em nome d o Grupo ED, Colajanni,
em nome d o Grupo G U E , d a Sr? Aglietta, em nome d o
Grupo V, dos Srs. Musso, em nome d o Grupo RDE,
Bonde, em nome d o Grupo ARC, Piquet, em nome d o
Grupo CG, e Blot, em nome d o Grupo DR.
PRESIDÊNCIA DO SENHOR ALBER

Vice-Presidente
Intervenções dos Srs. Pannella (Não-inscritos), van den
Broek, Martin, Penders, Cox e da Sr? Jepsen.
PRESDÊNCIA D O SENHOR ANASTASSOPOULOS

Vice-Presidente
Intervenções dos Srs. De Giovanni, Telkãmper, Lalor,
Martinez, Paisley, Metten, Merman, De Gucht, Verbeek, van der Waal, Sir Christopher Prout, dos Srs.
Ford, Langes, Cheyssn, De Vitto, Bru Purón, Colombo,
Mattina, d a Sr? Dury, dos Srs. Galle e H. Kohler.

Vice-Presidente
Intervenções:
— d o Sr. Christiansen, que pergunta se é verdade que
uma delegação d o Parlamento se encontra de visita aos
doze Estados-membros a fim de defender as opiniões
d o Parlamento sobre a União Europeià, delegação n a
qual estariam representados todos os Estados-mem
bros, excepto a Dinamarca; solicita que o Presidente
d o Parlamento informe a Assembleia a este respeito
ainda hoje e, se se confirmar que a Dinamarca não faz
parte d a delegação, sejam efectuadas as diligências
necessárias para resolver o assunto,
— d a Sr?, Jepsen, qe se associa à intervenção d o Sr.
Christiansen e solicita também que o Presidente
informe a Assembleia ainda esta tarde,
— d o Sr. Pannella, que deseja saber se é verdade que
os membros Não-inscritos d o Parlamento também não
estão representados nesta delegação, o que considera
ser ainda mais grave.
A Senhora Presidente responde que irá consultar o Pre
sidente d o Parlamento sobre este assunto e que será
dada uma resposta às 18h30.

7.

Ajuda à população curda do Iraque (debate)

Segue-se na ordem d o dia a discussão conjunta d e duas
perguntas orais com debate.

O Senhor Presidente d á por encerrado o debate.
Votação relativa ao pedido de votação urgente
O Parlamento decide a votação urgente.
Votação: ponto 27, parte I da acta de 21 de Novembro
de 1991.
6.

O Sr. Cravinhi desenvolve as perguntas orais que apre
sentou em conjunto com as Sr?s Lenz, Roth, van den
Brink, Srs. Newens, A. Simpson, Gawronski e Guil
laume, à Comissão (B 3-1500/91) e à cooperação
política europeia (B 1500/91), sobre a assistência a o
povo curdo n o Iraque.
O Sr. Ripa di Meana responde à pergunta colocada à
Comissão.

Votos de boas-vindas

O Senhor Presidente d á as boas-vindas, em nome d o
Parlamento Europeu, a uma delegação d o parlamento

O Sr. Simeoni desenvolve a pergunta oral que o Sr.
Vandemeulebroucke, em nome d o Gruppo ARC, colo
cou à cooperação política europeia, sobre a segurança

N ? C 326/52

16. 12.91

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Quarta-feira, 20 de Novembro de 1991

d o povo curdo e dos voluntários n o Norte d o Iraque
(B 3-1775/91).
A Senhora Presidente comunica que recebeu, com
pedido de votação urgente, nos termos d o n? 7 d o
artigo 58? d o Regimento, para encerrar o debate sobre
as perguntas orais, as seguintes propostas de resolução,
apresentadas pelos deputados:
— Lehideux, Antony e Martinez, em nome d o Grupo
DR, sobre a ajuda à população curda d o Iraque (B 3-1785/91),
— Gawronski e Bertens, em nome d o Grupo LDR,
sobre os refugiados curdos e a situação n o Curdistão
iraquiano (B 3-1788/91),
— Roth e Telkámper, em nome d o Grupo V, sobre a
situação dos curdos no Iraque (B 3-1789/9 l/rev.) (reti
rada),— Cravinho, van den Brink e Newens, em
nome d o Grupo S, Lenz e Bindi, em nome d o Grupo
PPE, Roth, em nome d o Grupo V, De Rossa, em nome
d o Grupo CG, sobre o sofrimento dos refugiados cur
dos e a situação no Curdistão iraquiano (B 3-1865/91/
/rev.).
A Senhora Presidente comunica que a votação relativa
a o pedido de votação urgente terá lugar n o final do
debate.
Intervenções d o Sr. Newens, em nome d o Grupo S, d a
Sr? Lenz, em nome d o Grupo PPE, dos Srs. Gawronski,
em nome d o Grupo LDR, A. Simpson, em nome do
Grupo ED. d a Sr? Roth, em nome d o Grupo V, dos Srs.
Guillaume, em nome d o Grupo RDE, Ephremidis, em
nome d o Grupo CG, da Sr? van den Brink e d o Sr.
Pagoropoulos.
O Sr. van den Broek, Presidente em exercício da coope
ração política europeia, responde às perguntas que lhe
foram colocadas.
A Senhora Presidente d á por encerrado o debate.
Votação relativa ao pedido de votação urgente

— Woltjer e Sakellariou, en nome d o Grupo S, sobre
a Jugoslávia (B 3-1882/91),
— Habsburg, Ferrer, Pack, Friedrich, Reding, Prirkl,
Lenz, Poettering, Chanterie, Oomen-Ruijten e Klepsch,
em nome d o Grupo PPE, sobre a situação n a Jugoslá
via (B 3-1886/91),
— Lamassoure, em nome d o Grupo LDR, sobre a
guerra na Croácia (B 3-1888/91),
— ' D e Piccoli, Rossetti, Papayannakis, Iversen e
Pérez Royo, em nome d o Grupo G U E , sobre a situação
na Jugoslávia (B 3-1890/91),
— Monnier-Besombes e Langer, em nome d o Grupo
V, sobre a Jugoslávia (B 3-1894/91),
— Antony e Lehideux, em nome d o Grupo DR, sobre
a Croácia (B 3-1895/91),
— Ch. Jackson e Rawlings, em nome d o Grupo ED,
sobre a Jugoslávia (B 3-1895/9l/rev.).
A Senhora Presidente comunica que a votação relativa
ao pedido de votação urgente terá lugar n o final d o
debate.
Intervenções d o Sr. Sakellariou, em nome d o Grupo S,
das Sr?s Cassanmagnago Cerretti, sobre a organização
d o debate, Pack, em nome d o Grupo PPE, dos Srs.
Lamassoure, em nome d o Grupo LDR, Jackson, em
nome d o Grupo ED, De Piccoli, em nome d o Grupo
G U E , e Taradash, em nome d o Grupo V.
PRESIDÊNCIA DO SENHOR CRAVINHO

Vice-Presidente
Intervenções dos Srs. Nianias, em nome d o Grupo
RDE, Ephremidis, em nome d o Grupo CG, Antony,
em nome do Grupo DR, Rauti (Não-inscritos), Oostlander, Spencer, Pannella, Habsburg, Pannella, Jack
son, que solicita que o Presidente em exercício d o Con
selho responda às perguntas que lhe foram colocadas
[o Senhor Presidente responde que este usará d a pala
vra n o debate d o relatório Cassanmagnago Cerretti
(A 3-0323/91)].

O Parlamento decide a votação urgente.
O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.
Votação: ponto 7, parte I da acta de 22 de Novembro de
1991.
Votação relativa ao pedido de votação urgente
8.

Situação na Jugoslávia (debate)

O Parlamento decide a votação urgente.

O Sr. van den Broek, Presidente em exercício do Con
selho, faz uma declaração sobre a situação n a Jugoslá
via.

Votação: ponto 8, parte I da acta de 22 de Novembro de
1991. •

A Senhora Presidente comunica que recebeu, com
pedido de votação urgente, nos termos d o n? 3 d o
artigo 56? d o Regimento, para encerrar o debate sobre a
declaração d o Conselho, as seguintes propostas de
resolução, apresentadas pelos deputados:

9.

Denúncia do acordo de cooperação CEE-Jugoslávia
(debate) ***

A Sr? Cassanmagnago Cerreti apresenta o seu relatório,
elaborado em nome d a Comissão dos Assuntos Politi-
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cos, sobre a proposta de decisão d o Conselho relativa à
dènúnica d o Acordo de Cooperação entre a Comuni
dade Económica Europeia e a República Socialista
Federativa da Jugoslávia (9261/91 — C 3-0389/91)
(A 3-0323/91).
Intervenções dos Srs. Rossetti, em nome d o Grupo
G U E , van den Broek, Presidente em exercício do Con
selho, Vandemeulebroucke, van den Broek, Ripa di
Meana, Membro da Comissão, Jackson, que coloca
algumas perguntas à Comissão, Pannella, que coloca
também uma pergunta à Comissão e ao Conselho,
Ripa di Meana, que responde às perguntas colocadas à
Comissão.

Intervenções das Sr?s van den Brink, em nome d o
Grupo S, Cassanmagnago Cerretti, presidente da
Comissão dos Assuntos Políticos, em nome d o Grupo
PPE, dos Srs. Amaral, em nome d o Grupo LDR, Jack
son, em nome d o Grupo ED, Napolitano, em nome d o
Grupo GUE, d a Sr? Aulas, em nome do Grupo V, dos
Srs. Fitzgerald, em nome d o Grupo RDE, Barrera i
Costa, em nome d o Grupo ARC, Antony, em nome do
Grupo DR, van der Wàal, (Não-inscritos), Moran
López, Marck, Nordmann, Bandrés Molet, Vandemeu
lebroucke, Schinzel, d a Sr? Belo e d o Sr. Marin, Vice-Presidente da Comissão.

PRESIDÊNCIA DO SENHOR ALBER

Intervenção d a relatora, que insiste para que o seu
relatório seja, tendo em conta a urgência, votado ainda
hoje e que solicita informações n o que se refere a o
papel e à função das delegações parlamentares (o Se
nhor Presidente responde que irá transmitir este pedido
a o Presidente d o Parlamento).
Intervenções dos Srs. Jackson, que coloca uma per
gunta a o Conselho, e van den Broek, que responde às
perguntas que foram colocadas a essa instituição.
O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.

Vice-Presidente
O Senhor Presidente d á por encerrado o debate.

Votação relativa ao pedido de votação urgente
O Parlamento decide a votação urgente.

Votação: ponto 9, parte I da acta de 22 de Novembro de
1991.

Votação:ponto 22, parte I desta acta.
11.
10.

Concessão de um empréstimo à URSS (prazo de
entrega de alterações)

Situação no Médio Oriente (debate)

Segue-se n a ordem d o dia a discussão conjunta de uma
declaração d o Conselho e de um relatório sobre o
Médio Oriente.
O Sr. van den Broek, Presidente em exercício do Con
selho, faz uma declaração sobre a Conferência d e
Madrid para a paz n o Médio Oriente.
O Sr. Pérez Royo apresenta o seu segundo relatório,
elaborado em nome d a Comissão dos Assuntos Políti
cos, sobre a situação n o Médio Oriente (A 3-0277/91).

PRESIDÊNCIA D E SIR FRED CATHERWOOD

O Senhor Presidente comunica que o prazo para a
entrega de alterações à proposta de decisão d o Con
selho relativa à concessão de um empréstimo a médio
prazo à URSS e suas repúblicas [COM(91) 0443 —
C 3-0391/91] (A 3-0328/91), para a qual foi decidida a
aplicação d o processo de urgência na terça-feira (ver
ponto 4, parte I), foi fixado para quinta-feira, às 12h00.
12.

Comunicação de posições comuns do Conselho

O Senhor Presidente comunica, nos termos d o n? 1 d o
artigo 45? d o Regimento, ter recebido d o Conselho, d e
acordo com o disposto n o Acto Único, as posições
comuns d o Conselho, bem como as razões que levaram
a adoptá-las, e a posição d a Comissão, sobre:

Vice-Presidente
O Senhor Presidente comunica que recebeu, com
pedido de votação urgente, nos termos d o n? 3 d o d o
artigo 56? d o Regimento, para encerrar o debate sobre a
declaração d o Conselho, a seguinte proposta d e resolu
ção, apresentada pelos deputados:
— Antony e Martinze, em nome d o Grupo DR, sobre a
paz n o Médio Oriente (B 3-1781/91).
O Senhor Presidente comunica que a votação relativa
a o pedido d e votação urgente terá lugar n o final d o
debate.

— uma proposta d e directiva relativa à distribuição
por grosso dos medicamentos para uso humano (C 3-0382/91 — SYN 229)
enviada
f u n d o : AMBI,
parecer: ORÇM, ECON,
base jurídica: artigo 100?A CEE,
— uma proposta d e directiva relativa à publicidade
dos medicamentos para uso humano (C 3-0383/91 —
SYN 273)
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enviada
f u n d o : AMBI,
parecer: ECON, JURI,

13.

base jurídica: artigo 100?A CEE,

— uma proposta de directiva relativa à rotulagem e à
bula dos medicamentos para uso humano (C 3-0385/91
— SYN 231)

[recomendação para uma segunda leitura elaborada
pelo Sr. Beumer, em nome d a Comissão dos Assuntos
Económicos e Monetários e da Política Industrial,
sobre a posição comum adoptada d o Conselho com
vista à adopção d e um regulamento que revoga o Regu
lamento (CEE) n? 3690/86, que fixa as modalidades de
utilização d o formulário 302 E, relativo à supressão das
formalidades aduaneiras, n o âmbito da convenção
TIR, à saída de um Estado-membro aquando d a passa
gem de uma fronteira comum a dois Estados-membros
e o Regulamento (CEE) n? 4283/88, relativo à supres
são de certas formalidades d e saída aquando da passa
gem das fronteiras internas d a Comunidade — simpli
ficação dos postos fronteiriços (C 3-0348/91 — SYN
338) (A 3-0297/91)]

enviada
f u n d o : AMBI,
parecer: ORÇM, ECON,

— posição comum do Conselho (C 3-0348/91 — SYN
338:

— uma proposta de directiva à classificação dos
medicamentos para uso humano (C 3-0384/91 — SYN
230)
enviada
f u n d o : AMBI,
parecer: ORÇM, ECON,
base jurídica: artigo 100?A CEE,

base juridíca: artigo 100?A CEE,
— uma proposta de decisão relativa à celebração de
um acordo de cooperação entre a Comunidade
Económica Europeia e a República d a Turquia n o
campo da investigação em medicina e saúde (C 3-0386/91 — SYN 320)
enviada
f u n d o : ENER,
parecer: ORÇM, AMBI, RELA,
base jurídica: artigo 130? Q, n? 2 CEE.
O prazo de três meses de que o Parlamento dispõe para
se pronunciar começa, portanto, a correr a partir de
amanhã, quinta-feira, 21 de Novembro de 1991.
Intervenções:
— d o Sr. Christiansen, que retoma o pedido que
tinha feito anteriormente relativo à delegação do Parla
mento Europeu encarregada de defender as opiniões
d o Parlamento sobre a União Europeia (ver início da
sessão da tarde, às 15h00, antes d o ponto 7).
O Senhor Presidente convida-o a dirigir-se, sobre este
assunto, à Mesa alargada, através d o presidente do seu
grupo político.

Supressão
ção) ** II

de

formalidades aduaneiras

(vota

o Senhor Presidente declara a posição comum apro
vada (verponto 1, parte I).

14.

Programa FLAIR (votação) ** I

[relatório elaborado pelo Sr. la Pérgola, em nome d a
Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia, sobre
a proposta de decisão do Conselho relativa à celebra
ção de um Acordo de Cooperação multilateral «Comunidade-Cost» referente a onze projectos de acção con
certada no domínio d a ciência e tecnologia d a alimen
tação (Programa FLAIR), entre a Comunidade
Económica Europeia e países terceiros Cost —
COM(91) 0289 — C 3-0359/91 — SYN 355 — (A 3-0286/91)]
— proposta de decisão COM(91) 0289 — C 3-0359/91
— SYN 355:
o Parlamento aprova a proposta d a Comissão (ver
ponto 2, parte II).

—

projecto de resolução legislativa

o Parlamento aprova a resolução legislativa (ver ponto
2, parte II).

Intervenção d o Sr. Christiansen, sobre esta resposta.
— d a Sr? Ewing, sobre a chegada de bidões tóxicos a
Dounreay (o Senhor Presidente interrompe-a, dado o
assunto não ter nada a ver com este ponto da ordem d o
dia e decide, tendo em conta o número considerável de
votações inscritas n o período de votação, não conceder
o uso da palavra aos outros deputados que o haviam
solicitado).

PERÍODO

DE VOTAÇÃO

15.

Programa BRIDGE (votação) ** I

[relatório elaborado pelo Sr. la Pérgola, em nome d a
Comissão d a Energia, Investigação e Tecnologia, sobre
a proposta da Comissão ao Conselho de uma decisão
relativa à celebração de um Acordo de Cooperação
multilateral «Comunidade-Cost» referente a cinco pro
jectos de acção concertada n o domínio da investigação
em biotecnologia (programa BRIDGE) entre a Comu
nidade Económica Europeia e países terceiros COST)
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— COM(91) 0290 — C 3-0362/91 — SYN 354 — (A 3-0287/91)]

alteração retirada: 26;
alteração sem assunto: 23.

— proposta de decisão COM(91) 0290 — C 3-0362/91
— SYN 354:
Intervenções:
o Parlamento aprova a proposta da Comissão (ver
ponto 3, parte II),

—

projecto de resolução legislativa

— do Sr. Cassidy, sobre a versão inglesa da alteração
22,

o Parlamento aprova a resolução legislativa (ver ponto
3, parte II).

16.

— do relator, sobre a alteração de compromisso n? 9 e
para manifestar a sua concordância em a alteração 18
ser considerada como adenda;

Assistência médica a bordo dos navios (vota

ção) ** II
(recomendação para uma segunda leitura A 3-0304/91
— Relator: Nianias)

— da Sr? Junker, sobre a versão francesa da alteração
22,
— do Sr. Hoppenstadt, para solicitar que seja aditada
a data de 1 de Janeiro de 1995 ao n? 2 bis do artigo 2.
Esta adenda foi posta a votação no final da votação e
foi rejeitada por votação electrónica.
Foi votada por partes:

O Senhor Presidente procede a uma votação de con
trolo por votação electrónica das presenças no hemici
clo: votaram 223 deputados.

a alteração 9, n? 1 (ED):
1? parte: texto sem a palavra «apenas»,

Em virtude de não estar presente a maioria requerida
para a votação das recomendações para uma segunda
leitura, o Senhor Presidente decide passar à votação do
relatório Caudron (A 3-0308/91).

2? parte: esta palavra
Resultados das votações nominais:
alteração 31 /corr., n? 1:

17.

Radiodifusão de sinais de televisão via satélite

(votação) ** I
(relatório Caudron — A 3-0308/91)
Intervenções do relator, que deseja conhecer a posição
da Comissão sobre as alterações do Parlamento e, em
particular, sobre a alteração de compromisso n? 9, e do
Sr. Pandolfi, Vice-Presidente da Comissão, que res
ponde.
— proposta de directiva COM(90) 0242 —
-0290/91 — SYN 350:

votantes: 263,
a favor: 65,
contra: 197,
abstenções: 1,
alteração 31 /corr., n? 2:
votantes: 244,
a favor: 67,
contra: 177,
abstenções: 0,

C 3-

alterações aprovadas: 1, 2, 30, 3, 4, 5, 6 a 8 em bloco, 9
(n? 1,1? parte), 28 por votação electrónica, 29 por vota
ção electrónica, 9 (n? 2 ter) por votação nominal (PPE),
10 e 11 em bloco, 17, 18 como adenda, 12 a 15 em
bloco);
alterações rejeitadas: 16 por votação electrónica, 21,
31 /corr. (n? 1) por votação nominal (ED) 31 /corr. (n?
2) por votação nominal (ED), 9 (n? 1, 2? parte) por
votação nominal (ED), 22, 19 por votação electrónica;
alterações caducadas: 20 e 27 (partes correspondendo à
alteração 9, n? 1); 9, 20 e 27 (partes correspondendo à
alteração 28 e à alteração 29); 20 e 27 (partes corres
pondendo à alteração 9, n? 2 ter);

alteração 9, n? 1, 2? parte:
votantes: 286,
a favor: 133,
contra: 150,
abstenções: 3,
alteração 9, n? 2, ter.
votantes: 291,
a favor: 201,
contra: 75,
abstenções: 15.
Por votação nominal (S, PPE) o Parlamento aprova a
proposta da Comissão assim modificada.
votantes: 307,
a favour: 209,
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contra: 77,
abstenções: 22

Resultado da votação nominal:
alteração 16:

(ver ponto 4, parte II).

—

projecto de resolução legislativa:

votantes: 298,
a favor: 157,
contra: 135,
abstenções: 6.

alteração rejeitada: 24.
As diversas partes d o texto foram aprovadas.

A posição comum é assim modificada (ver ponto 5,
parte II).

Declarações de voto:

19.

Intervenções dos Srs. Cassidy, em nome d o Grupo ED,
Barzanti, presidente d a Comissão para a Juventude, e
D e Vries.

(recomendação para uma segunda leitura A 3-0284/91
— Relator: Price)

Intervenção d o relator.

Declarações de voto por escrito:
Sr? Lulling e Sr. Laroni.
Por votação nominal (S), o Parlamento aprova a resolu
ção legislativa:
votantes: 316,
a favor: 219,
contra: 77,
abstenções: 20
(ver ponto 4, parte II).

18.

Assistência médica a bordo dos navios (vota
ção) ** II

(recomendação para uma segunda leitura A 3-0304/91
— Relator: Nianias)
— posição comum do Conselho C 3-0347/91 — SYN
278:
alterações aprovadas: 1 a 21 em bloco (excepto 8, 15,
16), 8 (1? parte), 8 (2? parte), 15;
n

Contas das empresas de seguros (votação) ** I I

— posição comum do Conselho C 3-0349/91 — SYN
78:
alteração retirada: 1
O Senhor Presidente declara a posição comum apro
vada (ver ponto 6, parte II).

20.

Formalidades alfandegárias relativas às bagagens
(votação) ** I I

(recomendação para uma segunda leitura A 3-0267/91
— Relator: von Wogau)
— posição comum do Conselho C3-0305/91
289:

— SYN

Alteração aprovada: 1.
A posição comum é assim modificada (ver ponto 7,
Parte II).

21.

Orçamentos suplementares e rectificativos n?s 2 e 3
para 1991 (votação)

[relatórios Lamassoure (A 3-0325/91)
/Lamassoure (A 3-0324/91)]

e

Theato/

alteração rejeitada: 16 por votação nominal (ED);
a)

Projecto de orçamento (C 3-0402/91):

intervenção d o Sr. Hughes, sobre a nota de rodapé d a
alteração 18.

alterações aprovadas: 1 por partes (1?, 3? e 4? partes), 2 ;

Foi votada por partes :

alteração rejeitada: 1 (2? parte).

a alteração 8 (LDR):

Intervenção d o Sr. von der Vring, presidente d a Comis
são dos Orçamentos, para solicitar que a alteração 2
(idêntica à alteração 1) seja considerada como apro
vada com a mesma maioria.

1? parte até «anexo III»,
2? parte: restante texto.
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O Senhor Presidente manifesta a sua concordância.

O Parlamento aprova a proposta d a Comissão assim
modificada (verponto 10, parte II),

Foi votada por partes:
—

projecto de resolução legislativa:

a alteração 1 (S):
Declarações de voto por escrito:
1? parte: 1? parágrafo até «Autoridade Orçamental»,
2? parte: até «desenvolvimento d a democracia neste
país»,

Srs. Barros Moura e Marques Mendes.
O Parlamento aprova a resolução legislativa (ver ponto
10, parte II).

3? parte: até «à Roménia»,
4? parte: 2? parágrafo.
Intervenção d o Sr. Martinez, em nome d o Grupo DR,
para uma declaração d e voto.

24.

Adequação dos fundos próprios das empresas de
investimento e fiscalização de instituições de crédito
(votação) ** I

[relatórios Zavvos (A 3-0298/91) e Blak (A 3-0290/91)]
— proposta de resolução incluída no relatório A 3-0325/91:

a)

o Parlamento aprova a resolução [ver ponto 8, alínea a),
parte II].

— proposta de directiva
-0184/91 — SYN 257:

Intervenção d o Sr. von der Vring sobre a votação das
duas alterações;

alterações aprovadas: 1 a 19 em bloco (excepto 8, 9,
10), 8, 9, 10, 26, 20 a 22 em bloco, 23 a 25 em bloco;

A 3-0298/91:
COM(90)

0141 —

C 3-

alteração rejeitada: 27 por votação electrónica.
b) Proposta de resolução incluída no relatório A 3-0324/91:

O Parlamento aprova a proposta d a Comissão assim
modificada [ver ponto 11, alínea a), parte II].

O Parlamento aprova a resolução [ver ponto 8, alínea
b), parte II].
—
22.

Denúncia do acordo de cooperação CEE-Jugoslávia
(votação) ***

projecto de resolução législativa:

Declarações de voto por escrito:

(relatório Cassanmagnago Cerretti — A 3-0323/91)

Sr? Braun-Moser e Sr. Caudron.

—

O Parlamento aprova a resolução legislativa [ver ponto
11, alínea a), parte II];

proposta de decisão:

Declarações de voto por escrito:
b)

A 3-0290/91:

Srs. Lo Giudice e I. Christensen.
O Parlamento aprova a decisão e d á parecer favorável
(verponto 9, parte II).

— proposta de directiva
-0002/91 —SYN 306:

COM(90)

0451 —

C 3-

alterações aprovadas: 1 a 15 em bloco (excepto 2 e 7),
2,7.
23. Transporte em segurança dos trabalhadores com
mobilidade reduzida (votação) ** I
(relatório Pagoropoulos — A 3-0293/91)
— proposta
SYN 327:

de directiva COM(90)

alterações aprovadas: 1 a 28 em bloco.

C 3-0167/91

—

O Parlamento aprova a proposta d a Comissão assim
modificada [ver ponto 11, alínea b), parte II].

—

projecto de resolução legislativa:

O Parlamento aprova a resolução legislativa [ver ponto
11, alínea b), parte II].
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25.

Adesão à Convenção de Berna e á Convenção Inter
nacional de Roma (votação) ** I

O Parlamento aprova a proposta d a Comissão assim
modificada (verponto 13, parte II).

(relatório Bontempi — A 3-0292/91)
—

projecto de resolução legislativa:

— Proposta de decisão C()M(90) 0582 — C 3-0039/91
— SYN 318:

Intervenção d o Sr. Titley, para uma declaração d e voto.

alterações aprovadas: 2, 3;

Declaração de voto por escrito:

alteração rejeitada: 1.
O Parlamento aprova a proposta d a Comissão assim
modificada (verponto 12, parte II).

Sr. Marques Mendes.
O Parlamento aprova a resolução legislativa (ver ponto
13, parte II).
27.

—

projecto de resolução legislativa:

Harmonização do indicativo telefónico internacio
nal (votação) ** I

(relatório Wettig — A 3-0318/91)
O Parlamento aprova a resolução legislativa (ver ponto
12, parte II).

26.

Cláusulas abusivas nos contratos celebrados pelos
consumidores (votação) ** I

(segundo relatório Hoon — A 3-0295/91)

— proposta de directiva COM(90) 0322/2 — C 3-0319/90 —SYN 285:
alterações aprovadas: 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 36, 7, 37, 8 e
9 em bloco, 10 por partes (2? parte por votação
electrónica), 41, 11, 12, 13, 45, 14, 47 por votação
electrónica, 49 por votação electrónica, 50, 51 por vota
ção electrónica, 52, 15, 53, 16, 54 por votação
electrónica, 17, 18, 61, 56 (1? parte), 57, 20, 29, 30, 59,
21
;
alterações rejeitadas: 22, 32, 34 por votação electrónica,
23, 24, 25, 26 por votação electrónica, 42, 43, 44, 27 por
partes (1? parte por votação electrónica), 46, 28,48,60;

— proposta de decisão CÔM(91) 0165 — C 3-0250/91
— SYN 339:
alterações aprovadas: 1 e 2 em bloco, 3 (1? parte), 4, 5
por votação electrónica, 6, 7 por partes, 8,
alteração rejeitada: 3 (2! parte).
Foram votadas por partes:
a alteração 3 (ED):
1? parte até «estabelecidos»,
2? parte: restante texto;
a alteração 7 (ED):
1? parte: 1? e 2? parágrafos,
2? parte: restante texto.
O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
modificada (verponto 14, parte II).
—

alterações caducadas: 63, 33, 38, 39, 40, 64, 55, 56 (2?
parte), 19, 62, 58.

Foram votadas por partes:
a alteração 10 (PPE):

projecto de resolução legislativa:

o Parlamento aprova a resolução legislativa (ver ponto
14, parte II).
28.

Programa específico de I & D no domínio das medi
ções e ensaios (votação) ** I

(relatório Samland — A 3-0307/91)
1? parte: dois primeiros travessões,
2? parte: 3? travessão;
a alteração 27 (ED):
s

1? parte: n? 1 e 2,
2? parte: n? 3.

— proposta de decisão COM(90) 0157— C 3-0160/91
— SYN 262:
alterações aprovadas: 1 a 16 (excepto 5), 5 por partes
(2? parte por votação electrónica), 32, 18 a 31 em bloco;
alteração caducada: 17.
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Foi votada por partes:

2? parte até «países da AECL»,

a alteração 5 (LDR):

3? parte: restante texto;

1? parte até «acção centralizada»,
2? parte: restante texto.

a alteração 115, n? 1 (V):
1? parte até «Convenção de Basileia»,

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
modificada (verponto 15, parte II).

2? parte: restante texto.

—

Resultados das votações nominais:

projecto de resolução legislativa:

Declaração de voto por escrito:
Sr. Caudron.
O Parlamento aprova a resolução legislativa (ver ponto
15, parte II).

alteração 32:
votantes: 265,
a favor: 36,
contra: 229,
abstenções: 0;
alteração 95:

29.

Fiscalização e controlo das transferências de
resíduos (votação) ** I

(relatório Florenz — A 3-0301/91)
— proposta de regulamento CC)M(90) 0415 — C 3-0387/90 — SYN 305:
alterações aprovadas: 1 a 3 em bloco, 4 a 6 em bloco, 7,
94 por partes, 109, 87, 9 a 12 em bloco, 13, 88 por vota
ção electrónica, 14 e 15 em bloco, 89 por votação
electrónica, 16 e 17 em bloco, 110,19 a 29 em bloco, 30,
118, 113, 117, 114 (n?s 1, 2, 3 sucessivamente), 96, 114
(n?s 4 e 5 sucessivamente), 41 a 47 em bloco, 115, n? 1
por partes, 115, n? 3, 50 a 55 em bloco, 56, 57 a 64 em
bloco (excepto 62), 62 por votação nominal (RDE), 66
a 77 em bloco, 99, 78 a 82 em bloco, 112, 83, 84, 85;
alterações rejeitadas: 92, 93, 86, 103, 104, 100 por vota
ção electrónica, 18 por votação electrónica, 101, 32 por
votação nominal (RDE), 33, 95 por votação nominal
(RDE), 35, 102, 36, 37, 97, 40, 98 por votação nominal
(RDE), 49, 106, 107, 108, 65 por votação nominal
(RDE), 111;
alterações caducadas: 8, 31, 34, 39, 48, 105, 91, 90;
alteração retirada: 116.
Intervenções:
— do Sr. Monnier-Besombes, sobre a versão francesa
da alteração 93,
— do Sr. Bowe, para assinalar que a alteração 118,
visto tratar-se de um aditamento, não caduca devido à
aprovação da alteração 30 (conforme fora anunciado),
com o que o relator concordou.
Foram votadas por partes:
a alteração 94 (V):
1? parte até «gestão autónoma dos resíduos»,

votantes: 235,
a favor: 33,
contra: 201,
abstenções: 1;
alteração 98:
votantes: 249,
a favor: 36,
contra: 213,
abstenções: 0;
alteração 62:
votantes: 239,
a favor: 217,
contra: 2,
abstenções: 20;
alteração 65:
votantes: 249,
a favor: 39,
contra: 210,
abstenções: 0.
Por votação nominal (RDE), o Parlamento aprova a
proposta da Comissão assim modificada:
votantes: 226,
a favor: 202,
contra: 8,
abstenções: 16
(ver ponto 16, parte II).
—

projecto de resolução legislativa

Intervenções do relator, que, nos termos do n? 2 do
artigo 40? do Regimento, propõe que não se passe à
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votação d o projecto d e resolução legislativa, Collins,
presidente da Comissão d o Meio Ambiente, que apoia
este pedido, e Bowe, em nome d o Grupo S, que
também manifesta o seu apoio.

Pergunta n? 5 do Sr. Bird: inexistência de um projecto de direc
tiva sobre marcas de metais preciosos.

O Sr. van den Broek responde à pergunta bem como às
perguntas complementares d o Sr. Bird e Sr? Banotti.

O Parlamento decide adiar a votação.
A questão é, assim, reputada enviada à comissão com
petente para nova apreciação.
FIM DO PERÍODO

DE VOTAÇÃO

Intervenção da Sr? Crawley, presidente d a Comissão
dos Direitos da Mulher, que solicita que o relatório
Oomen-Ruijten sobre a igualdade de tratamento entre
homens e mulheres (A 3-0285/91), inscrito na ordem
d o dia de hoje, seja adiado para um próximo período
d e sessões.

Pergunta n? 6 do Sr. Moorhouse: acordo de comércio livre entre
a CE e os Estados do. Conselho de Cooperação do Golfo e per
gunta n?7 do Sr. Bowe: projectado acordo de comércio livre
entre a Comunidade Europeia e os Estados do Conselho de Coo
peração do Golfo.

O Sr. van den Broek responde à pergunta bem como às
perguntas complementares dos Srs. Moorhouse e
Bowe.
Intervenção d o Sr. van den Broek.

O Parlamento manifesta a sua concordância.
Intervenção d o Sr. von der Vring, que felicita a Pre
sidência pela maneira como conduziu a votação.
(A sessão, suspensa às 19h50, é reiniciada às 20h50)
PRESIDÊNCIA DO SENHOR GALLAND

Pergunta n? 8 do Sr. Maher: imigrantes e pergunta n? 9 do Sr.
Van Outrive: criação de um «centro de consulta rápida sobre
problemas relacionados com a migração».

O Sr. van den Broek responde à pergunta bem como às
perguntas complementares d o Sr. Maher, da Sr? von
den Brink, em substituição d o autor, dos Srs. Arbeloa
Muru, Ephremidis e Wijsenbeek.
/

Vice-Presidente
30.

Período de perguntas (perguntas a o Conselho, à
cooperação política europeia e à Comissão)

O Parlamento examina uma série de perguntas ao Con
selho, à cooperação política europeia e à Comissão
(B 3-1696/91).

A pergunta n? 10 da Sr? Braun-Moser será objecto de
resposta escrita, em virtude de a sua autora se encon
trar ausente.

Pergunta n? 11 da Sr? Banotti: influência negativa da legislação
alemã na política regional.

O Sr. van den Broek responde à pergunta.
Perguntas ao Conselho
Pergunta n? 1 do Sr. Pierrôs: ausência de decisão sobre a ques
tão da determinação da sede da Agência Europeia do Ambiente e
pergunta n? 2 do Sr. Di Rupo: sede da Fundação Europeia para
a Formação.

O Sr. van den Broek, Presidente em exercício do Con
selho, responde à pergunta bem como às perguntas
complementares dos Srs. Pierrôs, Wijsenbeek, Lane e
Bonde.
Pergunta n? 3 do Sr. Lane: importações provenientes da
Polónia, Hungria e Checoslováquia.

Intervenção da Sr? Banotti, sobre as respostas d o Con
selho; o Presidente em exercício indicou, por diversas
vezes, que as perguntas deveriam ter sido dirigidas à
Comissão, e pretende saber se, de futuro, os deputados
poderiam ser informados se as perguntas que dirigem a
uma das instituições serão julgadas como não sendo da
competência da mesma.
As perguntas n?s 12, d o Sr. Barros Moura, 13, da Sr?
Derçys, 14, d a Sr? Hermans, e 15, d o Sr. Seligman, serão
objecto de resposta escrita, em virtude de os seus auto
res se encontrarem ausentes.

O Sr. van den Broek responde à pergunta bem como às
perguntas complementares dos Srs. Lane e Maher.

Pergunta n? 16 da Sr? Ernst de la Graete: importação de carne
dos Estados Unidos para a CE.

A Pergunta n? 4 d o Sr. Chabert será Chabert será
objecto de resposta escrita, em virtude de o seu autor se
encontrar ausente.

O Sr. van den Broek responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares da Sr? Ernst d e la Graete e
d o Sr. Maher.
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Pergunta n? 17 do Sr. Bonde: imposto sobre a cerveja e o vinho.

O Sr. van den Broek responde à pergunta, bem como à
pergunta complementar do Sr. Bonde.
Pergunta n! 18 do Sr. Wijsenbeek: gestão dos recursos naturais
pelo município de Amesterdão.

O Sr. van den Broek responde à pergunta bem como às
perguntas complementares dos Srs. Wijsenbeek e
Maher.
As perguntas n?s 19, do Sr. Alavanos, 20, do Sr. Verbeek, 21, do Sr. Cunha de Oliveira, 22, do Sr. Killilea,
23, do Sr. Cushnahan, 24, do Sr. Fantuzzi, 25, do Sr.
Verhagen, e 26, do Sr. Vandemeulebroucke, serão
objecto de resposta escrita, em virtude de os seus auto
res se encontrarem ausentes.

Pergunta n? 46 do Sr. Verhagen: trabalhos prepa
ratórios dos Doze (cooperação política europeia) com
vista à reunião da reunião ministerial San José VII a
realizar em Fevereiro de 1992.
Pergunta n? 47 do Sr. Coates: trabalhos preparatórios
dos Doze (cooperação política europeia) com vista à
reunião ministerial San José VII a realizar em Fevereiro
de 1992.
Pergunta n? 48 do Sr. Linkohr: trabalhos preparatórios dos
Doze (CPE) com vista à reunião ministerial San José VII a rea
lizar em Fevereiro de 1992.
Pergunta n! 49 do Sr. Bertens: trabalhos preparatórios dos
Doze (CPE) com vista à reunião ministerial San José VII a rea
lizar em Fevereiro de 1992.
Pergunta n! 50 da Sr! Larive: preparação pelos Doze (CPE) da
reunião de São José VII em Fevereiro de 1992.

Pergunta n? 27 do Sr. Arbeloa Muru: representante da Comis
são nos Territórios Ocupados.

Pergunta n? 51 do Sr. Muntingh: preparação do encontro minis
terial de S. José VII em Fevereiro de 1992 pelos Doze (CPE).

O Sr. van den Broek responde à pergunta bem como à
pergunta complementar do Sr. Arbeloa Muru.

Pergunta n? 52 de Sr! Ruiz-Gimenez Aguilar: preparação pelos
Doze (CPE) da reunião de São José VII em Fevereiro de 1992 e
pergunta n? 53 da Sr! Ernst de la Graete: preparação pelos Doze
(CPE) da reunião de São José VII em Fevereiro de 1992.

Perguntas à cooperação política europeia
Pergunta n? 39 da Sr? Banotti: acordo de paz para o Camboja e
ajuda da CE.

O Sr. van den Broek, Presidente em exercício da coope
ração política europeia, responde à pergunta bem como
à pergunta complementar da Sr? Banotti.

O Sr. van den Broek responde à pergunta bem como às
perguntas complementares dos Srs. Verhagen, Bertens e
da Sr? Larive.
Intervenções do Sr. Suárez González, sobre o que
pensa ser um agrupamento excessivo de perguntas, e
Verhagen, sobre esta intervenção.
Intervenções dos Srs. Muntingh e van den Broek.

Pergunta n? 40 da Sr? van Putten: «voluntários» europeus na
Croácia.

O Sr. van den Broek responde à pergunta bem como à
pergunta complementar da SR? van Putten.

O Sr. van den Broek responde ainda a uma resposta
complementar da Sr? Ernst de la Graete.
Perguntas à Comissão

Pergunta n? 41 da Sr! Oddy: suspensão do Parlamento do Sri
Lanka.

O Sr. van den Broek responde à pergunta bem como às
perguntas complementares da Sr? Oddy e do Sr. A.
Smith.
Pergunta n? 42 da Sr! Jensen: processo de San José.
Pergunta n? 43 do Sr. Mendes Bota: trabalhos preparatórios dos
Doze (cooperação política europeia) com vista à reunião ministe
rial San José VII a realizar em Fevereiro de 1992.

Pergunta n? 44 do Sr. Christiansen: trabalhos prepa
ratórios dos Doze (cooperação política europeia) com
vista à reunião ministerial San José VII a realizar em
Fevereiro de 1992.
Pergunta n? 45 da Sr? Oomen-Ruijten: trabalhos prepa
ratórios dos Doze (cooperação política europeia) com
vista à reunião ministerial San José VII a realizar em
Fevereiro de 1992.

As perguntas n?s 80, do Sr. Chabert, 81, do Sr. Cushna
han, e 82, da Sr? Braun-Moser, serão objecto de res
posta escrita, em virtude de os seus autores se encontra
rem ausentes.
Pergunta n? 83 do Sr. Pesmazoglou: prevenção de um novo aci
dente «tipo Chernobyl» nos Balcãs.

O Sr. Ripa di Meana, Membro da Comissão, responde à
pergunta bem como às perguntas complementares da
Sr? Rawlings e do Sr. Romeos.
Pergunta n? 84 do Sr. Romeos: problemas ambientais resultan
tes de instalações turísticas.

O Sr. Ripa di Meana responde à pergunta bem como às
perguntas complementares dos Srs. Romeos e Ephremidis.
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As perguntas n?s 85, d o Sr. Stamoulis, e 86, d a Sr?
Ewing, serão objecto de resposta escrita, em virtude de
os seus autores se encontrarem ausentes.

Pergunta n? 98 do Sr. Lane: redes de deriva.

O Sr. Ripa di Meana responde à pergunta bem como à
pergunta complementar d a Sr? Banotti, em substituição
d o autor.

Pergunta n? 87 do sr. Desama: reestruturação das sociedades
multinacionais.
Pergunta n? 99 do Sr. Titley: livre circulação de pessoas.

A Sr? Scrivener, Membro da Comissão, responde à per
gunta bem como às perguntas complementares dos Srs.
Desama, Dessylas, d a Sr? Ernst de la Graete e d o Sr.
Blak.

A Sr? Scrivener responde à pergunta bem como às per
guntas complementares dos Srs. Titley, Bonde e Prag.
Intervenções d o Sr. Blak e d a Sr? Scrivener.

A pergunta n? 88 d o Sr. Harrison será objecto de res
posta escrita, em virtude de o seu autor se encontrar
ausente.

A pergunta n? 100 d o Sr. Bandrés Molet será objecto de
resposta escrita, em virtude de o seu autor se encontrar
ausente.

Pergunta n? 89 da Sr! Ferrer: programa INTERREG e profis
sões relacionadas com a actividade aduaneira.

Pergunta n? 101 do Sr. Elles: implicações institucionais do alar
gamento da CE.

O Sr. Millan, Membro da Comissão, responde à per
gunta bem como às perguntas complementares d a Sr?
Ferrer e dos Srs. Desama e Gangoiti Llaguno.

O Sr. Millan responde à pergunta bem como às pergun
tas complementares dos Srs. Elles e Bonde.

As perguntas n?s 90, d o Sr. Ford, e 91, d o Sr. Rubert de
Ventos, serão objecto de resposta escrita, em virtude d e
os seus autores se encontrarem ausentes.

A pergunta n? 102 d a Sr? Garcia Arias será objecto de
resposta escrita, em virtude de o seu autor se encontrar
ausente.
Pergunta n? 103 da Sr? Rawlings: taxas de IVA

Pergunta n? 92 do Sr. Avgerinos: supressão de postos de tra
balho com risco de não conclusão de programas ambientais.

O Sr. Ripa di Meana responde à pergunta bem como à
pergunta complementar do Sr. Avgerinos.
A pergunta n? 93 d a Sr? Bjornvig será objecto de res
posta escrita, em virtude de a sua autora se encontrar
ausente.

A Sr? Scrivener responde à pergunta bem como às per
guntas complementares da Sr? Rawlings e Sr. Bonde.
Pergunta n? 104 do Sr. Crampton: estudos do impacte ambiental
e exploração offshore.

O Sr. Ripa di Meana responde à pergunta.
Intervenções dos Srs. Crampton e Ripa di Meana.

Pergunta n? 94 do Sr. Christiansen: Europol.

O Sr. Millan responde à pergunta bem como às pergun
tas complementares dos Srs. Christiansen, Bonde e
Blak.
A pergunta n? 95 d o Sr. Kostopoulos será objecto d e
resposta escrita, em virtude de o seu autor se encontrar
ausente.

A pergunta n? 105 d a Sr? Larive será objecto d e res
posta escrita, em virtude de a sua autora se encontrar
ausente.
Pergunta n? 106 do Sr. Martin: saída da empresa Unisys da
cidade de Livingston, na Escócia.

O Sr. Ripa di Meana responde à pergunta bem como à
pergunta complementar d o Sr. Martin.

Pergunta n? 96 do Sr. Guillaume: ajuda alimentar aos mais des
favorecidos.

Pergunta n? 107 da Sr? Banotti: influência negativa da legisla
ção alemã na política regional.

O Sr. MacSharry, Membro da Comissão, responde à
pergunta bem como às perguntas complementares dos
Srs. Guillaume e Newman.

O Sr. Millan responde à pergunta bem como à per
gunta complementar d a Sr? Banotti.

A pergunta n? 97 d o Sr. De Donnea será objecto de res
posta escrita, em virtude de o seu autor se encontrar
ausente.

As perguntas n?s 108, d o Sr. Barros Moura, 109, d o Sr.
Roumeliotis, e 110, d o Sr. Colajanni, serão objecto d e
resposta escrita, em virtude d e os seus autores se
encontrarem ausentes.
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Pergunta D? 111 do Sr. Barzanti: vaga de mau tempo na Tos
cana.

As perguntas n?s 112, d o Sr. Blaney, 113, d o Sr.
Cabezon Alonso, 114, d o Sr. McCartin, 115, da Sr?
Ruiz-Gimenez Aguilar, serão objecto d e resposta
escrita, em virtude d e os seus autores se encontrarem
ausentes.

decurso dos períodos de sessões de Outubro I e Outu
bro I I de 1991 (»).
32.

Ordem do dia da próxima sessão

O Senhor Presidente comunica que a ordem d o dia d a
sessão de amanhã, quinta-feira, 21 de Novembro de
1991, está fixado como segue:
/

Pergunta n? 117 do Sr. White: política a favor da protecção das
regiões pantanosas da Comunidade.

O Sr. Ripa di Meana responde à pergunta bem como às
perguntas complementares dos Srs. White e Wijsenbeek.
A pergunta n? 118 do Sr. Alavanos será objecto de resposta
escrita, em virtude de o seu autor se encontrar ausente.

O Senhor Presidente d á por encerrado o período de
perguntas.
Informa que as perguntas que não foram examinadas
serão objecto d e resposta escrita, a menos que os seus
autores as retirem antes d o fim d o período de pergun
tas.
Visto que n ã o houve nenhum pedido d e uso d a palavra
sobre a comunicação d a Comissão sobre o seguimento
d a d o aos pareceres d o Parlamento (ponto seguinte), o
Senhor Presidente decidiu utilizar o tempo ainda dis
ponível para chamar uma última pergunta.
Pergunta n? 119 do Sr. Prag: declaração do Castelo de Leeds
sobre a prevenção da deficiência no mundo.

O Sr. Ripa di Meana responde à pergunta bem como à
pergunta complementar d o Sr. Prag.
31.

Seguimento dado pela Comissão aos pareceres do
Parlamento

O Senhor Presidente comunica que foi distribuída a
comunicação d a Comissão, sobre o seguimento dado
por esta aos pareceres d o Parlamento aprovados n o

lOhOO às 13h00 e 15h00 às 20h00:
lOhOO às 13h00:
—

debate sobre questões actuais;

15h00;
— discussão conjunta d e um relatório Cassanmagnago Cerretti e d e um relatório Valverde López sobre
a União Europeia,
— debate sobre a declaração d a Comissão sobre os
impostos ecológicos sobre a energia,
— relatório Speciale sobre a política industrial d a
Comunidade n o sector d a construção naval,
— pergunta oral com debate sobre a política d e
desenvolvimento d a Comunidade,
— discussão conjunta de um relatório Gutiérrez Diaz,
de um relatório Gutiérrez Diaz, de um relatório Ortiz
Climent e de um relatório Calvo Ortega sobre o desen
volvimento regional,
— relatório Lane sobre medidas específicas relativas
a determinados produtos agrícolas a favor dos departa
mentos franceses ultramarinos *,
— discussão conjunta d e um relatório Lane e d e um
relatório Morris sobre o salmão e a pesca;
18h30:
— votação das propostas de resolução cujo debate
tenha sido dado por encerrado.
(')

Cf. anexo ao RIS de 20. 11. 1991.

(A sessão é suspensa às 24h00)
Enrico VINCI

Wilfried TELKÀMPER

Secretàrio-Geral

Vice-Presidente
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PARTE II
Textos aprovados pelo Parlamento Europeu

1. Supressão d e formalidades aduaneiras

** II

— A3-297/91

DECISÃO
(Processo de cooperação: segunda leitura)
referente à posição comum do Conselho com vista à adopção de um regulamento que revoga o
Regulamento (CEE) n2 3690/86 que fixa as modalidades de utilização do formulário 302 E
relativo à supressão das formalidades aduaneiras, no âmbito da convenção TIR, à saída de um
Estado-membro aquando da passagem de uma fronteira comum a dois Estados-membros e o
Regulamento (CEE) n? 4283/88 relativo à supressão de certas formalidades de saída aquando da
passagem das fronteiras internas da Comunidade — simplificação dos postos fronteiriços
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a posição comum do Conselho (C3-348/90 — SYN 338),
— Tendo em conta o seu parecer, em primeira leitura ('), sobre a proposta da Comissão
(COM(91) 146),
— Tendo em conta as disposições do Tratado CEE e do seu Regimento aplicáveis na matéria,
1.

Aprovou a posição comum;

2.

Encarregou o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão.

(')

Cf. acta d e 9.10.1991 (ponto 2, Parte II)

2. Programa Flair

** I

Proposta de decisão COM(91) 289 — SYN 355: aprovada

i
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— A3-286/91

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
(processo de cooperação: primeira leitura)
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
decisão relativa à celebração de um Acordo de Cooperação multilateral «Comunidade-COST»
referente a onze projectos de acção concertada no domínio da ciência e tecnologia da alimentação
(Programa Flair), entre a Comunidade Económica Europeia e países terceiros COST
O Parlamento Europeu,
— Tendo em-conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(91) 289 — SYN 355) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do n2 2 do artigo 130^Q do Tratado CEE
(C3-359/91),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia e os
pareceres da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento Rural e da
Comissão dos Orçamentos (A3-286/91),
1. Aprova a proposta da Comissão, em conformidade com o resultado da votação do
respectivo texto;
2. Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo
Parlamento;
3.
(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO n i C 2 2 4 d e 29.8.1991, p. 5

3. Programa Bridge

** I

— Proposta de decisão COM(91) 290 — SYN 354: aprovada

— A3-287/91

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
(Processo de cooperação: primeira leitura)
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
decisão relativa à celebração de um Acordo de Cooperação multilateral «Comunidade-Cost»
referente a cinco projectos de acção concertada no domínio da investigação em biotecnologia
(programa Bridge) entre a Comunidade Económica Europeia e países terceiros COST
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(91) 290 — SYN 354) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do n2 2 do artigo 1302 Q do Tratado CEE
(C3-362/91),
(')

JO n » C 2 2 4 de 29.8.1991, p. 2 3
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— Tendo em conta o relatório da Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia e o parecer
da Comissão dos Orçamentos (A3-287/91),
1. Aprova a proposta da Comissão, em conformidade com o resultado da votação do
respectivo texto;
2. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da
Comissão;
3.

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.

4. Radiodifusão e sinais de televisão via satélite

** I

— Proposta de directiva COM(91) 242 — SYN 350

Proposta de directiva do Conselho relativa à adopção de normas respeitantes à radiodifusão de
sinais de televisão via satélite
aprovada com as seguintes alterações:
ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (*)

(Alteração n2 1)
Terceiro considerando
Considerando que a Directiva 86/529/CCE, nomeada
mente no seu artigo 2£, instituiu um regime duplo, dado
restringir a aplicação da directiva a um único tipo de
satélites, que originou a criação de um mercado duplo,
com a utilização das normas MAC no Serviço de Radio
difusão por Satélite (BSS) e, em geral, das normas PAL e
SECAM no Serviço Fixo por Satélite (FSS);

Considerando que a Directiva 86/529/CCE, nomeada
mente no seu artigo 22, instituiu um regime duplo, dado
restringir a aplicação da directiva a um único tipo de
satélites, que originou a criação de um mercado duplo,
com a utilização das normas MAC no Serviço de Radio
difusão por Satélite (BSS) e, em geral, das normas PAL e
SECAM no Serviço Fixo por Satélite (FSS); que este
regime duplo deve ser evitado, a fim de impedir a ruptura
dos mercados de serviços de radiodifusão por satélite e do
próprio mercado de satélites;

(Alteração n2 2)
Oitavo considerando
Considerando que os serviços instituídos durante o
período de aplicação da Directiva 86/529/CEE, em
conformidade com as disposições desta, não devem ser
suprimidos ou alterados de modo compulsivo; que, toda
via, poderão ser criados incentivos com vista a apoiar
mais a utilização das normas MAC, nomeadamente
através de transmissões simultâneas («simulcast»);

(*)

J O n 2 C 194 d e 25.7.1991, p. 2 0

Considerando que os serviços de radiodifusão de televi
são por satélite com uma relação de aspecto 4:3 não
devem ser suprimidos ou alterados de modo compulsivo,
a fim de não deteriorar o mercado actual nem prejudicar
os utilizadores; que, todavia, poderão ser criados incenti
vos com vista a apoiar mais a utilização da norma
D2-MAC 16:9, nomeadamente através de transmissões
simultâneas («simulcast»);
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(Alteração n2 30)
Após o oitavo considerando (novo considerando)
Considerando que se afigura necessário garantir, em
termos adequados, a disponibilidade de programas
audiovisuais adaptados ao novo formato 16:9, em função
de considerações de índole qualitativa e quantitativa;
que, assim sendo, é oportuno prever um financiamento
comunitário de incentivos, inclusivamente no que respei
ta à formação profissional destinada às novas tecnologias;

(Alteração n? 3)
Após o oitavo considerando (novo considerando)
Considerando que a capacidade dos sistemas de satélites
e respectivo custo não permitem, a médio prazo, uma
generalização da transmissão simultânea de todos os
programas e que, por conseguinte, é necessário seleccio
nar os programas cuja transmissão simultânea deve ser
incentivada, com base em critérios de optimização da
audiência e de distribuição uniforme em toda a Comuni
dade;

(Alteração n2 4)
Nono considerando
Considerando que, na perspectiva do consumidor, impor
ta estabelecer uma norma para sistemas de acesso
condicionado destinados aos serviços D2-MAC e de
TVAD\

Considerando que, na perspectiva do consumidor, impor
ta estabelecer um sistema comum de acesso condiciona
do, compatível com os serviços D2-MAC e HD-MAC,
sem no entanto paralisar a evolução tecnológica destes
sistemas e que, por conseguinte, a melhor solução é a
adopção de um sistema composto por uma caixa de acesso
comum a que se pode associar um ou vários cartões de
memória;

(Alteração n2 5)
Décimo segundo considerando
Considerando que as emissoras, os operadores de satéli
tes, os fabricantes de equipamento e os operadores de
cabo se comprometeram a introduzir o mais rapidamente
possível os serviços D2-MAC 16:9, em conformidade
com os objectivos enunciados na Decisão 89/337/CEE, e,
por conseguinte, manifestaram a intenção de aderir ao
Memorando de Acordo do qual a Comissão é uma das
partes;

Considerando que é essencial que exista pleno acordo
entre as emissoras, os operadores de satélites, os fabri
cantes de equipamento e os operadores de cabo para a
introdução, o mais rapidamente possível, dos serviços
D2-MAC 16:9, em conformidade com os objectivos
enunciados na Decisão 89/337/CEE, e que este pode ser
atingido através de uma carta de intenções em que
intervenha a Comissão sempre que a mesma seja automa
ticamente convertida em Memorando de Acordo;

(Alteração n2 6)
Décimo quarto considerando
Considerando que as iniciativas de investigação euro
peias devem continuar a estar na primeira linha de todos
os novos avanços significativos, como a tendência para
emissões de televisão digital, e que a Europa deve
consolidar as referidas iniciativas através da colabora
ção;

Considerando que as iniciativas de investigação euro
peias devem continuar a estar na primeira linha de todos
os novos avanços significativos, como a tendência para
emissões de televisão digital, e que deve ser atribuída a
essa investigação um nível adequado de recursos comuni
tários;

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? C 326/68

16. 12.91

Quarta-feira, 20 de Novembro de 1991
TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 7)
Após o décimo sexto considerando (novo considerando)
Considerando que a Comunidade fixou uma estratégia
para as empresas industriais europeias e que estas desen
volveram investimentos consideráveis que envolvem um
grande número de empregos;

(Alteração n2 8)
Artigo 1Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias
para a promoção e apoio da introdução e desenvolvimen
to de serviços avançados de radiodifusão por satélite
destinados a programas de televisão através do recurso à
norma HD-MAC de transmissão de televisão de alta
definição e à norma D2-MAC para outras transmissões
com uma relação de aspecto 16:9.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias
para a promoção e apoio da introdução e desenvolvimen
to de serviços avançados de radiodifusão por satélite
destinados a programas de televisão através d o recurso à
norma HD-MAC para transmissões não completamente
digitais de televisão de alta definição e à norma D2-M A C
para outras transmissões não completamente digitais com
uma relação de aspecto 16:9.

(Alterações n ^ 9, 28 e 29)
Artigo 21. Em quaisquer transmissões de um serviço de televi
são no formato de televisão de alta definição, apenas
pode ser utilizada a norma HD-MAC.

1. Em quaisquer transmissões não exclusivamente
digitais de um serviço de televisão no formato de televi
são de alta definição, pode ser utilizada a norma HD-MAC.

2. E m quaisquer transmissões de um serviço de televi
são por satélite de 625 linhas para recepção pelo telespec
tador através de equipamento doméstico de recepção de
satélites, ainda que tais transmissões se destinem à
redistribuição por redes de cabo, a norma D2-MAC é a
única que se pode utilizar:

2. Em quaisquer transmissões de um serviço de televi
são por satélite de 625 linhas para recepção pelo telespec
tador através de equipamento doméstico de recepção de
satélites, ainda que tais transmissões se destinem à
redistribuição por redes de cabo, a norma D2-MAC é a
única que se pode utilizar:

— em qualquer serviço num formato com a relação de
aspecto 16:9;

— em qualquer serviço num formato com a relação de
aspecto 16:9;

— e m qualquer serviço efectuado por u m satélite
que utilize a banda de frequências BSS (11,7 a
12,5 GHz);

— em qualquer serviço efectuado por um satélite
que utilize a banda de frequências BSS (11,7 a
12,5 GHz), com excepção dos satélites que tenham
um sinal sobre o continente americano quaisquer que
sejam as suas frequências;

—

2 bis.
Nas restantes transmissões de um serviço por
satélite, com excepção dos satélites que têm um sinal
sobre o continente americano quaisquer que sejam as
suas frequências, a partir da data d e aplicação da presente
directiva, e que envolva um satélite que entre e m funcio
namento após a data de aplicação da presente directiva,
deve ser utilizada igualmente a norma D2-MAC, com um
financiamento razoável da CEE.

em qualquer transmissão de um serviço por satélite,
a partir da data de aplicação da presente directiva, ou
que envolva um satélite que entre em funcionamento
após a data de aplicação da presente directiva.

2 ter. No tocante aos serviços já existentes anterior
mente à data de aplicação da presente directiva, procurar-se-á proceder a um alargamento das transmissões
D2-MAC com um financiamento razoável da CEE:

16. 12. 91

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? C 326/69
Quarta-feira, 20 de Novembro de 1991

TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

serviços codificados a partir de 1 de Janeiro de 1994
— estes serviços podem igualmente transmitir em
simultâneo, através da utilização paralela de outras
normas (PAL SECAM ou D-MAC).
serviços não codificados a partir de 1996, após um
balanço da situação apresentado pela Comissão e
uma reavaliação por parte das instâncias comunitá
rias.

(Alteração n2 10)
Artigo 3Os serviços de satélite que se encontrem em funcionamento em 31 de Dezembro de 1991 e utilizem as normas
D-MAC, PAL ou SECAM podem continuar a utilizar
essas normas nas transmissões de 625 linhas com o
formato 4:3 após a data de início de aplicação da
presente directiva, sem prejuízo do disposto no n- 2,
terceiro travessão, do artigo 2".

Suprimido

(Alteração n2 11)
Artigo 4'i
Os Estados-membros adoptarão as medidas necessárias
para assegurar que, a partir de 1 de Janeiro de 1993, todos
os receptores de televisão com écran de dimensão supe
rior a 52 eme todos os novos receptores de satélite para
venda na Comunidade Europeia contenham os meios
necessários para a recepção de sinais D2-MAC.

Os Estados-membros adoptarão as medidas necessárias
para assegurar que, a partir de 1 de Janeiro de 1994, todos
os novos receptores de televisão e todos os novos recep
tores domésticos de satélite para venda ou aluguer na
Comunidade:
— que todos os aparelhos de televisão com o formato
16:9, disponham de um descodificador D2-MAC;
— que todos os outros equipamentos disponham de uma
tomada normalizada que permita a ligação de um
descodificador D2-MAC e um interface aberto e
normalizado.

(Alteração n2 17)
Artigo 5'A primeiro travessão
qualquer novo sistema de redistribuição terrestre, ou
qualquer sistema de redistribuição terrestre j á exis
tente, que disponha dos meios técnicos necessários
seja configurado por forma a que os sinais HD-MAC
possam ser transmitidos através da rede, desde o
ponto de entrada até cada domicílio: no que respeita
à TV por cabo e aos sistemas SMATV, serão atribuí
dos para este efeito canais na hiperbanda (300-450
MHz), cada qual com 12 MHz de largura de banda;
os sistemas de redistribuição terrestre já existentes
que não disponham dos meios técnicos necessários
devem ser configurados tal como acima indicado
quando os respectivos operadores decidirem intro
duzir melhoramentos técnicos na rede;

— qualquer novo sistema de redistribuição terrestre, ou
qualquer sistema de redistribuição terrestre j á exis
tente, que disponha dos meios técnicos necessários
seja configurado por forma a que os sinais HD-MAC
possam ser transmitidos através da rede, desde o
ponto de entrada até cada domicílio;
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(Alterações n2£ 18 e 12)
Artigo 6N o que respeita a todos os serviços que utilizem a norma
D2-MAC, sejam cifrados e envolvam um sistema de
acesso condicionado, os Estados-membros adoptarão as
medidas necessárias para assegurar que, à data de início
de aplicação da presente directiva, apenas seja utilizado
um sistema de acesso condicionado totalmente compatí
vel com a norma D2-MAC, normalizado como tal por
uma organização europeia de normalização.

Os Estados-membros tomarão medidas para assegurar
que:
— No que respeita aos serviços de transmissão directa
ao domicílio por satélite que utilizem a norma D2-MAC, sejam cifrados e envolvam um sistema de
gestão de acesso condicionado, os Estados-membros
adoptarão as medidas necessárias para assegurar que,
a partir de 1 de Janeiro de 1993, apenas sejam
utilizados sistemas de acesso condicionado totalmen
te compatíveis com a norma D2-MAC, normalizados
como tal pelo organismo europeu competente de
normalização;
— No que diz respeito a todos os operadores por cabo
que recebam programas para redistribuição, abran
gidos pela norma D2-MAC e sejam cifrados, apenas
sejam utilizados os sistemas de acesso condicionado
acima referidos, a menos que os operadores por cabo
utilizem sistemas de acesso de assinantes, sistemas
esses que lhes permitam manter controlo directo
sobre os respectivos clientes.

(Alteração n£ 13)
Artigo 7O período de vigência da presente directiva é até 31 de
Dezembro de 2001. A Comissão apresentará bienalmente
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Econó
mico e Social um relatório relativo à aplicação da
presente directiva e, se necessário, formulará novas
propostas por forma a adaptá-la aos progressos regista
dos no domínio da radiodifusão de televisão por satélite.

O período de vigência da presente directiva é até 31 de
Dezembro de 1997. A Comissão apresentará bienalmente
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Econó
mico e Social um relatório relativo à aplicação da
presente directiva. Antes da data de expiração da presen
te directiva a Comissão apresentará ao Conselho propos
tas sobre uma política de normalização para a TVAD,
com o objectivo de conseguir a normalização completa de
todos os meios de difusão de televisão, tanto analógicos
como digitais, assim como por satélite, cabo ou redifusão
terrestre, devendo para o efeito ter em conta os resulta
dos da colaboração europeia no domínio da investigação e
desenvolvimento, bem como os trabalhos das organiza
ções europeias de normalização em questão.

(Alteração n2 14)
Artigo 7'i bis (novo)
Artigo 72 bis
As disposições necessárias para dar cumprimento à
presente directiva devem ser acompanhadas simultanea
mente de medidas de carácter financeiro destinadas a
apoiar a criação de um mercado europeu para as normas
D2-MAC, 16:9 e HD-MAC e de medidas comerciais
baseadas na assinatura, pelas partes relevantes, de um
Memorando de Acordo que coordene as acções dos
diferentes signatários do mesmo.
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(Alteração n2 15)
Artigo 8-, n'~ 1, primeiro parágrafo
1. Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessá
rias para dar cumprimento à presente directiva no prazo
de três meses a contar da sua notificação. Do facto
informarão imediatamente a Comissão.

1. Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessá
rias para dar cumprimento à presente directiva no prazo
de seis meses a contar da data de assinatura do Memo
rando de Acordo ou da notificação da presente directiva,
consoante o que ocorrer mais tarde. Estas medidas serão
imediatamente comunicadas à Comissão.'

— A3-308/91
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
(Processo de cooperação: primeira leitura)
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
directiva relativa à adopção de normas respeitantes à radiodifusão de sinais de televisão via
satélite
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(91) 242 — SYN 350) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 1002 A do Tratado CEE (C3-290/91),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da
Política Industrial e os pareceres da Comissão para a Juventude, a Cultura, a Educação, os
Meios de Comunicação Social e os Desportos, da Comissão da Energia, Investigação e
Tecnologia e da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor
(A3-308/91),
1. Aprova a proposta da Comissão, sem prejuízo das alterações que nela introduziu, em
conformidade com o resultado da votação do respectivo texto;
2. Insta a Comissão a modificar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n2 3 do artigo 1492
do Tratado CEE;
3. Reserva-se o direito de recorrer ao processo de concertação, caso o Conselho pretenda
afastar-se do texto aprovado pelo Parlamento;
4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da
Comissão;
5. Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará, nos termos do n£ 2, alínea a),
do artigo 1492 do Tratado CEE, as alterações aprovadas pelo Parlamento;
6.
(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO ití C 194 de 25.7.1991, p. 20
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— A3-304/91

DECISÃO
(Processo de cooperação: segunda leitura)
referente à posição comum do Conselho com vista à adopção de uma directiva relativa às
prescrições mínimas de saúde e de segurança com vista a promover uma melhor assistência
médica a bordo dos navios
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a posição comum do Conselho (C3-347/91 — SYN 278),
— Tendo ern conta o seu parecer, em primeira leitura ('), sobre a proposta da Comissão
COM(90) 272,
— Tendo em conta a proposta alterada da Comissão (COM(91) 65) (2),
— Tendo em conta as disposições do Tratado CEE e do seu Regimento aplicáveis na matéria,
1.

Modificou a posição comum como segue;

2.

Encarregou o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão.
POSIÇÃO COMUM
DO CONSELHO

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 1)
Após o quinto considerando (novo considerando)
Considerando que os Estados-membros devem ratificar a
Convenção 164 de 1987 da Organização Internacional de
Trabalho relativa à protecção da saúde e à assistência
médica dos trabalhadores embarcados;

:ão n2 2)
Artigo 1-, alínea
a)

navio: qualquer embarcação que arvore pavilhão de
um Estado-membro, susceptível de navegar no mar
ou que pratique a pesca de estuário, de propriedade
pública ou privada, excluindo:

I, frase introdutória
•a) navio: qualquer embarcação que arvore pavilhão de
um Estado-membro ou nele esteja registada, suscep
tível de navegar no mar ou que pratique a pesca de
estuário, de propriedade pública ou privada, excluin
do:

(Alteração n2 3)
Artigo 2-, n- 1, alínea a)
1.a) Qualquer navio que arvore o seu pavilhão tenha
permanentemente a bordo uma dotação médica qua
litativamente pelo menos conforme com as Secções I
e II do Anexo II para a categoria de navios em que
está classificado;

(')
(2)

JO n 2 C 4 8 d e 25.2.1991, p. 146
JO n s C 7 4 d e 20.3.1991, p. 11

1.a) Qualquer navio que arvore o seu pavilhão ou nele
esteja registado tenha permanentemente a bordo uma
dotação médica qualitativamente pelo menos confor
me com as Secções I e II do Anexo II para a categoria
de navios em que está classificado; no Anexo II é
apresentada uma lista de medicamentos em função
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dos seus objectivos terapêuticos. Esta listagem deve
ser alterada depois da harmonização geral das leis,
regulamentos e práticas em vigor nos Estados-membros relativos ao fornecimento e designação dos
medicamentos e dos padrões farmacêuticos;

(Alteração n2 4)
Artigo 2'-, n'~ 1, alínea b)
b) As quantidades de medicamentos e de material médi
c o a embarcar sejam determinadas em função das
características da viagem — nomeadamente: escalas,
destino, duração — , do(s) tipo(s) de trabalho(s) a
efectuar durante essa viagem, das características da
carga e d o número de trabalhadores;,

b ) As quantidades de medicamentos e de material médi
co a embarcar sejam determinadas e m função das
características da viagem — nomeadamente: escalas,
destino, duração — , do(s) tipo(s) de trabalho(s) a
efectuar durante essa viagem, das características da
carga e do número de trabalhadores; as quantidades
são fixadas com base nos elementos constantes no
Anexo II e nas recomendações do serviço competen
te;

(Alteração n2 5)
Artigo 2-, n" 3
3) Qualquer navio de capacidade superior a 500
neladas brutas que arvore o seu pavilhão, cuja tripulação
compreenda 15 trabalhadores ou mais e que efectue
uma viagem de duração superior a três dias, tenha um
local que permita a administração de cuidados médi
cos em condições materiais e de higiene satisfatórias.

3) (
navio de capacidade superior a 500 tonela
das brutas que arvore o seu pavilhão ou nele esteja
registado, cuja tripulação compreenda 15 trabalhado
res ou mais e que efectue uma viagem de duração
superior a três dias, tenha um local que permita a
administração de cuidados médicos em condições
materiais e de higiene satisfatórias.

(Alteração n£ 6)
Artigo 2-, n" 4
4) Qualquer navio que arvore o seu pavilhão, cuja
tripulação compreenda 100 trabalhadores ou mais e
que efectue um trajecto internacional de mais de três
dias tenha um médico a bordo.

4) Qualquer navio que arvore o seu pavilhão ou nele
esteja registado, cuja tripulação compreenda 100
trabalhadores ou mais e que efectue um trajecto
internacional de mais de três dias tenha um médico a
bordo encarregado de prestar assistência médica à
tripulação.

(Alteração n2 7)
Artigo 2- bis (novo)
Artigo 2^ bis
Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias
para o bom funcionamento e aumento do raio de acção
dos helicópteros de evacuação de doentes, de modo a que
cubram as regiões de navegação costeira.
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(Alteração n2 8)
Artigo 3-, n" 1
1) Qualquer navio que arvore o seu pavilhão que trans
porte uma ou mais das matérias perigosas referidas
no Anexo III tenha a bordo, na dotação médica, pelo
menos os antídotos previstos na Secção III do Ane
xo II;

1) Qualquer navio que arvore o seu pavilhão ou nele
esteja registado que transporte uma ou mais das
matérias perigosas referidas no Anexo III tenha a
bordo, na dotação médica, pelo menos os antídotos
previstos na Secção III do Anexo II e que, para este
efeito, o comandante seja informado sobre as subs
tâncias perigosas existentes a bordo, a fim de prote
ger a saúde e a segurança dos trabalhadores;

(Alteração n2 9)
Artigo 3-, n- 2 bis (novo)
2 bis) Os navios que procedem ao transporte de subs
tâncias químicas, tóxicas ou outros resíduos indus
triais a que se refere o Anexo III bis, disponham da
dotação médica completa prevista pelo serviço com
petente. Neste caso, o serviço competente é informa
do sobre a natureza, a origem, as condições de
conservação, de embarque e desembarque e do desti
no exacto do carregamento, bem como dos seus
eventuais perigos, após o que concede uma autoriza
ção especial juntamente com a ficha de controlo,
indispensável para a execução da viagem. O coman
dante do navio é igualmente mantido ao corrente de
todo o referido processo.

(Alteração n2 10)
Artigo 4'i, n'~ 2 bis (novo)
2 bis) A tripulação tenha direito a um exame médico
urgente nos portos em que o navio faça escala, desde
que tal seja possível;

(Alteração n2 11)
Artigo 5'A n'i 3, após o parágrafo único (novo parágrafo)
O objecto dos programas de informação e formação não
se deve limitar à prestação de assistência médica e ao
tratamento das doenças ou traumatismos dos tripulantes,
mas deve ter um carácter preventivo permitindo à
tripulação participar activamente na prevenção dos aci
dentes e das doenças a bordo.

(Alteração n2 12)
Artigo 7% n'~ 2, segundo parágrafo
Excepcionalmente, este controlo poderá ser adiado por
um período não superior a 5 meses.

Caso um navio a controlar esteja habitualmente longe do
Estado-membro cujo serviço competente deve efectuar o
controlo, esse serviço pode mandatar entidades terceiras
para esse fim, desde que o controlo seja efectuado de
acordo com as disposições da presente directiva ou da
Convenção 164 da OIT.
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POSIÇÃO C O M U M
D O CONSELHO

ALTERAÇÕES A P R O V A D A S
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 13)
Artigo 8í; n- 3
3.
A Comissão adoptará as medidas propostas desde
que sejam conformes com o parecer do Comité.

3.
A Comissão adoptará medidas imediatamente apli
cáveis.

Se as medidas propostas não forem conformes com o
parecer do Comité, ou na ausência de parecer, a Comis
são submeterá sem demora ao Conselho uma proposta
relativa às medidas a tomar. O Conselho deliberará por
maioria qualificada.

Se, porém, essas medidas não forem conformes com o
parecer do Comité, serão imediatamente notificadas, pela
Comissão, ao Conselho. Nesse caso aplica-se o seguinte:
A Comissão pode adiar a aplicação das medidas por ela
decididas por um prazo máximo de um mês a contar da
data dessa notificação.

Se, no termo de um prazo de três meses a contar da data
em que o assunto foi submetido à apreciação do Conse
lho, este último ainda não tiver deliberado, a Comissão
adoptará as medidas propostas.

O Conselho pode, dentro do prazo mencionado no pará
grafo anterior, tomar uma decisão de cariz diferente, por
maioria qualificada.

(Alteração níi 14)
Artigo 8'-, n- 3 bis (novo)
3 bis. A Comissão pode igualmente solicitar o parecer
do «Joint Committee on Maritime Transport».

(Alteração nsM5)
Artigo 9-, n- 1, primeiro parágrafo
1. Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para darem cumprimento à presente directiva o mais
tardar em 31 de Dezembro de 1995. Desse facto informarão imediatamente a Comissão.

1. Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessá
rias para darem cumprimento à presente directiva o mais
tardar em 31 de Dezembro de 1992. Desse facto informa
rão imediatamente a Comissão.

(Alteração nH 17)
Anexo II, Secção I, n- 2, alínea c)
A
c)

Laxantes lubrificantes

B

C

+

c)

A
+

Laxantes lubrificantes

B
+

C

(Alteração ni? 18)
Anexo II, Secção II, n'~ I, segundo travessão
B
Aparelho de oxigenoterapia com des- x
compressor que permite utilizar o
oxigénio industrial de bordo, ou
reservatório de oxigénio

C

B

x(')

Aparelho de oxigenoterapia x
com descompressor que per
mite utilizar o oxigénio indus
trial de bordo, ou reservatório
de oxigénio

(')
2

()
(')

Nas condições de utilização definidas nas legislações e/ou práticas
nacionais

l

x('K )

C
x(')( 2 )

Nas condições de utilização definidas nas legislações e/ou práticas
nacionais
Obrigatório para os navios das categorias B e C que transportam
substâncias perigosas referidas na alínea e) do artigo 12, n2 1 do
artigo 32 e Anexo III
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ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

POSIÇÃO COMUM
DO CONSELHO

(Alteração n2 19)
Anexo III bis (novo)

III bis. Categorias ou tipos genéricos de resíduos
perigosos referidos no artigo 32 (os resíduos podem ter a
forma sólida, líquida ou pastosa)
PARTE A
Resíduo que consista em ou derive ou seja resíduo de:
— Substâncias anatómicas; resíduos hospitalares ou de
outras actividades médicas
— Produtos farmacêuticos, medicamentos e produtos
veterinários
— Produtos para a preservação da madeira
— Biocidas e produtos fitossanitários
— Resíduos de produtos utilizados como solventes
— Substâncias orgânicas halogenadas não utilizadas
como solventes
— Sais de têmpera cianetados
— Óleos e substâncias oleosas minerais (por exemplo,
lamas de maquinagem)
— Mistura água/óleo ou hidrocarbonetos/água, emul
sões
— Substâncias que contêm PCB e/ou PCT (por exem
plo, dieléctricos)
— Matérias asfálticas provenientes de refinação, desti
lação ou pirólise (por exemplo, depósitos de destila
ção)
— Tintas, corantes, pigmentos, pinturas, lacas, vernizes
— Resinas, látex, plastificantes, colas
— Substâncias químicas não identificadas e/ou novas
que provêm de actividades de investigação, de desen
volvimento e de ensino e cujos efeitos sobre o homem
e/ou sobre o ambiente se desconhecem (por exemplo,
resíduos de laboratório)
— Produtos pirotécnicos e outras substâncias explosivas
— Produtos dos laboratórios fotográficos
— Qualquer material contaminado por um produto da
família dos dibenzofuranos policlorados
— Qualquer material contaminado por um produto da
família das dibenzo-paradióxinas policloradas
— Qualquer outro resíduo que contenha um dos ele
mentos que figuram na parte B
PARTE B
Resíduos que contenham:
— Berílio e seus compostos
— Compostos de vanádio
— Compostos de crómio hexavalente
— Compostos de cobalto
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POSIÇÃO COMUM
DO CONSELHO

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

— Compostos de níquel
— Compostos de cobre
— Compostos de zinco
— Arsénico e seus compostos
— Selénio e seus compostos
— Compostos de prata
— Cádmio e seus compostos
— Compostos de estanho
— Antimónio e seus compostos
— Telúrio e seus compostos
— Compostos de bário excepto o sulfato de bário
— Mercúrio e seus compostos
— Tálio e seus compostos
— Chumbo e seus compostos
— Sulfuretos inorgânicos
— Compostos inorgânicos de flúor excepto o fluoreto de
cálcio
— Cianetos inorgânicos
— Os seguintes metais alcalinos ou alcalino-terrosos:
lítio, sódio, potássio, cálcio, magnésio, não combina
dos
— Soluções ácidas ou ácidos sob forma sólida
— Soluções básicas ou bases sob forma sólida
— Amianto (pós e fibras)
— Fósforo; compostos de fósforo excepto fosfatos mine
rais
— Metais carbonilos
— Peróxidos
— Cloratos
— Percloratos
— Azidas
— PCB e/ou PCT
— Compostos farmacêuticos ou veterinários
— Biocidas e substâncias fitossanitárias (por exemplo,
pesticidas)
— Substâncias infecciosas
— Creosotos
— Isocianatos e tiocianatos
— Cianetos orgânicos (por exemplo, nitrilos)
— Fenóis e compostos fenólicos
— Solventes halogenados
— Solventes orgânicos não halogenados
— Compostos orgâno-halogenados, excepto matérias
polimerizadas inertes e outras substâncias que figu
ram neste anexo
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ALTERAÇÕES A P R O V A D A S
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— Compostos aromáticos; compostos orgânicos policíclicos e heterocíclicos
— Aminas aromáticas
— Éteres
— Substâncias explosivas com exclusão das que figuram
noutro ponto deste anexo
— Compostos orgânicos de enxofre
— Todos os produtos da família das dibenzo-paradióxinas policloradas
— Hidrocarbonetos e seus compostos oxigenados, azo
tados e/ou sulfurados não especificamente referidos
nesta parte B.

(Alteração n2 20)
Anexo V, n- 1.1
1.1) Aquisição de conhecimentos de base em fisiologia,
semiologia e terapêutica.

1.1) Aquisição de conhecimentos de base em fisiologia,
. semiologia, terapêutica, medicina preventiva e pre
venção do acidente.

(Alteração n2 21)
Anexo V, n- II
II) Esta formação deverá ter em conta os programas
definidos pelos mais recentes textos internacionais
geralmente reconhecidos.

6. Contas de empresas de seguros

II) Esta formação deverá ter em conta os programas
definidos pelos mais recentes textos internacionais
geralmente reconhecidos, nomeadamente o «Document for Guidance — an International Maritime
Training Guide» da OIT/IMO.

** II

— A3-284/91

DECISÃO
(Processode cooperação: segunda leitura)
referente à posição comum do Conselho com vista à adopção de uma directiva relativa às contas
anuais e às contas consolidadas das empresas de seguros
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a posição comum do Conselho (C3-349/91 — SYN 78),
— Tendo em conta o seu parecer, em primeira leitura ('), sobre a proposta da Comissão
(COM(86) 764),
— Tendo em conta a proposta alterada da Comissão (COM(89) 474) (2),
— Tendo em conta as disposições do Tratado CEE e do seu Regimento aplicáveis na matéria,
(')
(2)

JO n2C 9 6 de 17.4.1989, p. 93
JO n s C 30 de 8.2.1990, p. 51
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1.

Aprovou a posição comum;

2.

Encarregou o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão.

7. Formalidades alfandegárias relativas às bagagens

** II

A3-267/91

DECISÃO
(Processo de cooperação: segunda leitura)
referente à posição comum do Conselho com vista à adopção de um regulamento (CEE) do
Conselho relativo à supressão dos controlos e das formalidades aplicáveis às bagagens de mão e
às bagagens de porão dos passageiros que efectuem um voo intracomunitário, bem como às
bagagens dos passageiros que efectuem uma travessia marítima intracomunitária
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a posição comum do Conselho (C3-305/91 — SYN 289),
— Tendo em conta o seu parecer, em primeira leitura ('), sobre a proposta da Comissão
CC>M(90) 370,
— Tendo em conta as disposições do Tratado CEE e do seu Regimento aplicáveis na matéria,
1. . Modificou a posição comum como segue;
2.

Encarregou o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão.
POSIÇÃO COMUM
D O CONSELHO

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 1)
Artigo 3'\ rtf- 1
1) Às bagagens de mão e às bagagens de porão das
pessoas que efectuem um voo numa aeronave prove
niente de um aeroporto não comunitário e que, após
escala num aeroporto comunitário, prossiga o voo
.com destino a outro aeroporto comunitário será
efectuado neste último aeroporto, desde que este seja
um aeroporto comunitário de carácter internacional.

(')

JOn»C 106 de 22.4.1991, p. 80

1) Às bagagens de mão e às bagagens de porão das
pessoas que efectuem um voo numa aeronave prove
niente de um aeroporto não comunitário e que, após
escala num aeroporto comunitário, prossiga o voo
com destino a outro aeroporto comunitário será
efectuado neste último aeroporto, desde que este seja
um aeroporto comunitário de carácter internacional,
e na medida em que o passageiro tenha iniciado o seu
voo num aeroporto não comunitário.
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8. Orçamentos suplementares e rectificativos n - 2 e 3 para 1991
a) C3-402/91 Projecto de orçamento rectificativo e suplementar n" 2/91, emendado pelo
Conselho
(Alteração n2 1)
Apresentado pelo Deputado Lamassoure, em nome da Comissão dos Orçamentos
SECÇÃO III

— Comissão

BO-21

— Garantia à contracção e concessão de empréstimos destinados a promo
ver o desenvolvimento de países terceiros

BO-216

— Garantia da Comunidade Económica Europeia a um empréstimo contraí
do pela Comunidade para concessão de uma assistência financeira a
médio prazo à Roménia

OBSERVAÇÕES
Inserir no final das observações o seguinte texto:
«O Parlamento Europeu, enquanto ramo da Autoridade Orçamental, solicita ao Conselho que lhe
comunique as condições económicas, financeiras e políticas para a eventual concessão de uma
assistência financeira a médio prazo à Roménia.»
«A Autoridade Orçamental e a Comissão concordaram em que o problema do aumento dos riscos
assumidos pelo orçamento comunitário, somado ao das garantias em geral, vem reforçar a
necessidade da criação de um mecanismo que permita, sendo caso disso, mobilizar estas
garantias e assegure a transparência. Este mecanismo poderia assumir a forma de uma «reserva
para garantia de empréstimos». A Comissão apresentará uma proposta sobre esta matéria quando
o Acordo Interinstitucional for prorrogado.»
C3-402/2
(Alteração n2 2)
Apresentado pelo Deputado Lamassoure, em nome da Comissão dos Orçamentos
SECÇÃO III

— Comissão

BO-21

— Garantia à contracção e concessão de empréstimos destinados a promo
ver o desenvolvimento de países terceiros

BO-216

— Garantia da Comunidade Económica Europeia a um empréstimo contraí
do pela Comunidade para concessão de uma assistência financeira a
médio prazo à Argélia

OBSERVAÇÕES
Inserir no final das observações o seguinte texto:
«O Parlamento Europeu, enquanto ramo da Autoridade Orçamental, solicita ao Conselho que lhe
comunique as condições económicas, financeiras e políticas para a eventual concessão de uma
assistência financeira a médio prazo à Argélia.»
«A Autoridade Orçamental e a Comissão concordaram em que o problema do aumento dos riscos
assumidos pelo orçamento comunitário, somado ao das garantias em geral, vem reforçar a
necessidade da criação de um mecanismo que permita, sendo caso disso, mobilizar estas
garantias e assegure a transparência. Este mecanismo poderia assumir a forma de uma «reserva
para garantia de empréstimos». A Comissão apresentará uma proposta sobre esta matéria quando
o Acordo Interinstitucional for prorrogado.»
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— A3-325/91
RESOLUÇÃO
projecto de orçamento rectificativo e suplementar n? 2/91, depois de modificado pelo Conselho
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o anteprojecto de orçamento rectificativo e suplementar n2 2 para o exercício
de 1991 (SEC(91) 1600),
— Tendo em conta o projecto de orçamento rectificativo e suplementar n2 2/91 estabelecido
pelo Conselho (C3-357/91),
— Tendo em conta a decisão do Conselho de 12 de Novembro de 1991 relativa ao projecto de
orçamento rectificativo e suplementar n2 2/91, depois de alterado pelo Parlamento Europeu
em 24 de Outubro de 1991 (C3-402/91),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A3-325/91),
1. Rejeita os argumentos do Conselho relativos à classificação das rubricas BO-21, BO-216 e
BO-218 aprovadas pelo Parlamento Europeu em primeira leitura;
2. Confirma as suas alterações às observações relativas às rubricas orçamentais respeitantes à
garantia dos empréstimos concedidos nos termos da Declaração do Conselho ECOFIN de 28 de
Janeiro de 1991;
3. Confirma a sua Resolução de 24 de Outubro de 1991 sobre o projecto de orçamento
rectificativo e suplementar n2 2 para o exercício de 1991 (');
4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão,
como resultado da segunda leitura do Parlamento, bem como as alterações, por si aprovadas, ao
projecto de orçamento rectificativo e suplementar ní? 2/91.
(')

cf. acta dessa data (ponto 1, Parte II)

b) A3-324/91
RESOLUÇÃO
sobre o projecto de orçamento rectificativo e suplementar n? 3 das Comunidades para o exercício
de 1991
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a carta rectificativa ao anteprojecto de orçamento rectificativo e suplemen
tar n2 2/1991 (SEC(91) 1962),
— Tendo em conta o projecto de orçamento rectificativo e suplementar n2 3 para o exercício de
1991 (C3-392/91),
— Tendo em conta as perspectivas financeiras que constituem anexo ao Acordo Interinstitu
cional de Junho de 1988 (') e, designadamente, a margem que ainda está disponível para a
categoria 5,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A3-324/91),
1. Toma nota de que o projecto de orçamento rectificativo e suplementar n2 3/1991 inclui:
— o saldo excedentário definitivo para o exercício de 1990, num montante de 227,5 milhões de
ecus,
(')

JO r £ L 185 d e 15.7.1988, p. 3 6

N? C 326/82

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Quarta-feira, 20 de Novembro de 1991

— o aumento dos reembolsos a Espanha e a Portugal, num montante de 24,9 milhões de ecus,
— a reinscrição das dotações utilizadas para o financiamento prévio da evacuação d o edifício
Berlaymont (40 milhões de ecus),
— o aumento das dotações para o Tribunal de Justiça (900.000 ecus);
2. Verifica que a reinscrição das dotações utilizadas para o financiamento prévio da
evacuação d o edifício Berlaymont está de acordo com os compromissos assumidos pelos dois
ramos da Autoridade orçamental aquando da transferência n2 16/91;
3. Declara que esta reinscrição em nada prejudica as negociações em curso entre as
autoridades belgas e a Comissão sobre as responsabilidades, bem como sobre as consequências
financeiras;
4. Toma nota d o calendário das mudanças apresentado pela Comissão no âmbito d o pedido de
transferência n° 22/91;
5. Recorda que a aceitação do saldo não prejudica a decisão que o Parlamento tomará sobre a
quitação das contas do exercício de 1990 e, nestas condições, a fixação do saldo não pode ser
considerada como totalmente definitiva;
6. Concorda com o aumento das dotações do Tribunal de Justiça num montante de 900.000
ecus, o qual deverá destinar-se à publicação das Colectâneas de Jurisprudência do Tribunal de
Justiça em todas as línguas comunitárias;
7. Exprime a sua aceitação da totalidade d o projecto de orçamento rectificativo e suplementar
n2 3/1991, tal como votado pelo Conselho e m 12 de Novembro de 1991;
8. Encarrega o seu Presidente de transmitir o projecto de orçamento rectificativo e suplemen
tar n2 3 para o exercício de 1991 e a presente resolução ao Conselho e à Comissão.

9. Denúncia do acordo de cooperação CEE-Jugoslávia

***

— A3-323/91

DECISÃO
(Parecer favorável)
relativa à denúncia do Acordo de Cooperação entre a Comunidade Económica Europeia e a
República Socialista Federativa da Jugoslávia
O Parlamento Europeu,
— Após apreciação da proposta de decisão apresentada pelo Conselho, nos termos d o segundo
parágrafo do artigo 2382 do Tratado CEE, no âmbito do processo de denúncia d o Acordo de
Cooperação entre a Comunidade Económica Europeia e a República Socialista Federativa
da Jugoslávia (C3-389/91),
— Tendo e m conta o relatório da Comissão dos Assuntos Políticos e o parecer da Comissão das
Relações Económicas Externas (A3-323/91),
Dá parecer favorável à denúncia do Acordo.
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10. Transporte em segurança dos trabalhadores com mobilidade reduzida

** I

— Proposta de directiva COM(90) 588 — SYN 327

Proposta de directiva do Conselho relativa às prescrições mínimas destinadas a melhorar a
mobilidade e o transporte em segurança dos trabalhadores com mobilidade reduzida no trajecto
para o local de trabalho
aprovada com as seguintes alterações:
TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (*)

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 1)
Após o quinto considerando (novo considerando)
Considerando que todos os meios de transporte (terres
tres, marítimos, subterrâneos e aéreos) que entrem em
funcionamento após a aprovação da presente directiva
devem, no mínimo, satisfazer as prescrições mínimas
constantes do anexo;

(Alteração n!i 2)
Sexto considerando
Considerando que os trabalhadores com mobilidade
reduzida devem poder beneficiar de meios de transporte
públicos entre o seu domicílio e o respectivo local de
trabalho sem, por isso, correrem mais riscos do que os
outros trabalhadores; que se torna, portanto, necessário
garantir no meio laboral a segurança e a saúde dos
trabalhadores com mobilidade reduzida, adoptando para
tal as necessárias medidas, de modo a facilitar a sua
deslocação em segurança para o local de trabalho;

Considerando que os trabalhadores com mobilidade
reduzida devem poder beneficiar de meios de transporte
tanto públicos como privados, entre o seu domicílio e o
respectivo local de trabalho sem, por isso, correrem mais
riscos do que os outros trabalhadores; que se torna,
portanto, necessário garantir no meio laboral a segurança
e a saúde dos trabalhadores com mobilidade reduzida,
adoptando para tal as necessárias medidas, de modo a
facilitar a sua deslocação em segurança para o local de
trabalho;

(Alteração n2 3)
Após o sexto considerando (novo considerando)
Considerando que a utilização de serviços de transportes
especiais estabelece diferenças e chama a atenção, sendo,
por isso, inaceitável para muitos deficientes que não
desejam que a entidade patronal esteja ao corrente da sua
condição, optando por recorrer aos serviços de transpor
tes públicos;

(Alteração n2 4)
Sétimo considerando
Considerando que as medidas destinadas a melhorar a
mobilidade e os meios de transporte visam os trabalhado
res com mobilidade reduzida, e que a sua deficiência
resulta de factores físicos, incluindo sensoriais ou men
tais;
(*)

JO n » C 6 8 d e 16.3.1991, p. 7

Considerando que as medidas destinadas a melhorar a
mobilidade e os meios de transporte visam os trabalhado
res com mobilidade reduzida, e que a sua deficiência
resulta de factores físicos, incluindo sensoriais ou men
tais ou psíquicos;
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TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 5)
Oitavo considerando
Considerando que os Estados-membros devem poder
optar entre, por um lado, pôr à disposição dos trabalha
dores com mobilidade reduzida meios de transportes
públicos, transportes organizados pelo empregador ou
serviços de transporte especializados e, por outro, medi
das iniciativas que favoreçam a sua deslocação, desde
que as mesmas tenham um alcance equivalente;

Considerando que, num período inicial, os Estados-membros deveriam optar entre pôr meios de transporte
à disposição dos trabalhadores com mobilidade reduzida
ou tomar outras medidas de efeito equivalente que
facilitem a deslocação desses trabalhadores; que, no
entanto, essas «outras medidas» devem dar. lugar à
criação de um sistema de transportes colectivos inteira
mente acessível;

(Alteração n2 6)
Após o nono considerando (novo considerando)
Considerando que, numa segunda fase, é necessário que
essas prescrições mínimas sejam alargadas a todos os
meios e a toda a rede de transportes; que, para se
alcançar esse objectivo, é desejável um aprofundamento
da investigação tecnológica/ergonómica no âmbito do
programa comunitário TIDE;

(Alteração n^ 7)
Após o décimo primeiro considerando (novo considerando)
Considerando que, no caso de um trabalhador com
mobilidade reduzida utilizar o seu próprio meio de
transporte para se deslocar de e para o local de trabalho,
é necessário que o respectivo empregador garanta, nas
proximidades imediatas, estacionamento que lhe seja
especificamente destinado; que é desejável que os Esta
dos-membros favoreçam, incluindo financeiramente, as
pequenas e médias empresas para poderem satisfazer
esses requisitos;

(Alteração n£ 8)
Décimo segundo considerando
Considerando que na grande maioria dos Estados-membros existem serviços de transporte especializados
destinados aos deficientes e que são explorados por
organismos públicos ou privados; que, por economia de
custos e respeito da política global e coerente prossegui
da pela Comissão com vista à integração económica e
social dos deficientes, devem reservar-se prioritaria
mente estes serviços de transporte especializados às
pessoas com maiores deficiências;

Suprimido

' (Alteração n2 9)
Décimo quinto considerando
Considerando que a presente directiva contribui igualmente para, em parte, realizar os objectivos previstos na

Considerando que a presente directiva contribui igual
mente para, em parte, realizar os objectivos previstos na
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Resolução de 16 de Setembro de 1987 do Parlamento
Europeu sobre o transporte de deficientes e pessoas
idosas e que sublinha a importância da mobilidade destas
pessoas como condição fundamental para obter e manter
um emprego apropriado;

Resolução de 16 de Setembro de 1987 do Parlamento
Europeu sobre o transporte de deficientes e pessoas
idosas e que sublinha a importância da mobilidade destas
pessoas como condição fundamental para obter e manter
um emprego apropriado e recomenda, em particular,
transformações técnicas nos meios de transporte destina
das a facilitar o acesso;

(Alteração nsi 10)
Artigo 1"
A presente directiva tem por objecto facilitar a desloca
ção em segurança das pessoas com mobilidade reduzida
de modo a favorecer o seu acesso ao trabalho.

A presente directiva tem por objecto facilitar a desloca
ção em segurança das pessoas com mobilidade reduzida
de e para o local de trabalho.

(Alteração ní? 11)
Artigo 2-, alínea a)
a)

Trabalhador com mobilidade reduzida, todo o traba
lhador que tenha dificuldades específicas de desloca
ção em meios de transporte colectivo em virtude de
uma deficiência grave resultante de factores físicos
ou mentais;

a) Trabalhador com mobilidade reduzida, toda a pessoa
que tenha dificuldades específicas de deslocação em
meios de transporte colectivo exigida pela sua activi
dade profissional, devido a uma diminuição das suas
capacidades físicas, psíquicas, sensoriais ou mentais;

(Alteração níí 12)
Artigo 2", alínea b), após o terceiro travessão (novo travessão)
— os meios de transporte privados que assegurem
serviços de transporte público.

(Alteração n2 13)
Artigo 3-, primeiro parágrafo, alínea b)
b) Todas as medidas que favoreçam a deslocação dos
trabalhadores com mobilidade reduzida desde que as
mesmas tenham um alcance equivalente às medidas
mencionadas na alínea a).

b) Todas as medidas que favoreçam a deslocação dos
trabalhadores com mobilidade reduzida desde que as
mesmas tenham um alcance equivalente às medidas
mencionadas na alínea a), não podendo as iniciativas
tomadas, se for o caso, pelos trabalhadores com
mobilidade reduzida para assegurarem pessoalmen
te o seu transporte ser financiadas directamente,
senão a título provisório e temporário.

(Alteração n2 14)
Artigo 3'-, segundo parágrafo
Os meios de transporte postos à disposição dos trabalha
dores com mobilidade reduzida devem cumprir as pres
crições mínimas mencionadas no anexo.

Os meios de transporte postos à disposição dos trabalha
dores com mobilidade reduzida devem cumprir as pres
crições mínimas mencionadas no anexo. Os Estados-membros deverão assegurar que dentro dos prazos
previstos no artigo 82 todos os veículos novos de transpor
te público satisfaçam as prescrições mínimas estipuladas
no anexo e que os veículos em circulação sejam gradual
mente adaptados a essas prescrições.
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(Alteração n£ 15)
Artigo 4'-, alínea a)
a)

A aprendizagem, por parte dos trabalhadores com
mobilidade reduzida, de uma deslocação segura;

a)

A aprendizagem gratuita, por parte dos trabalhadores com mobilidade reduzida, de uma deslocação
segura;

(Alteração n? 16)
Artigo 4-, alínea b)
b) A necessária formação do pessoal das empresas de
transporte público para ajudar os trabalhadores com
mobilidade reduzida nos meios de transporte postos à
sua disposição;

b) A necessária formação do pessoal das empresas de
transporte público e privado para ajudar os trabalha
dores com mobilidade reduzida nos meios de trans
porte postos à sua disposição;

(Alteração n2 17)
Artigo 4'-, alínea c)
c)

O fornecimento de informações e conselhos aos
trabalhadores com mobilidade reduzida.

c)

O fornecimento gratuito de informações e conselhos
aos trabalhadores com mobilidade reduzida e do
público em geral sobre as necessidades dos trabalha
dores com mobilidade reduzida;

(Alteração n2 18)
Artigo 4'-, alínea c) bis (nova)
c bis) Informar os condutores da presença, a bordo, de
trabalhadores com mobilidade reduzida a fim de que
possam evitar-lhes, através de uma condução ade
quada, qualquer situação desagradável.

(Alteração n2 19)
Artigo 5N o caso de um trabalhador com mobilidade reduzida
necessitar de um acompanhamento ou de qualquer outra
forma de auxílio para se deslocar, os Estados-membros
velarão por que este auxílio não implique encargos
financeiros suplementares de transporte para o traba
lhador.

N o caso de um trabalhador com mobilidade reduzida
necessitar de um acompanhamento ou de qualquer outra
forma de auxílio para se deslocar, os Estados-membros
velarão pelo carácter obrigatoriamente gratuito desta
ajuda. Os Estados-membros velarão também pela obri
gatoriedade para os transportadores de aceitarem o
transporte dos cães utilizados pelos invisuais.

(Alteração n2 20)
Artigo 5- bis (novo)
Artigo 52 bis
No caso de um trabalhador com mobilidade reduzida
utilizar o seu próprio meio de transporte para se deslocar
de e para o local de trabalho, é necessário que p
respectivo empregador garanta, nas proximidades ime
diatas, estacionamento que lhe seja especificamente des
tinado; que é desejável que os Estados-membros favore
çam, incluindo financeiramente, as pequenas e médias
empresas para poderem satisfazer esses requisitos.
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(Alteração n° 21)
Artigo 6"
A Comissão elaborará de dois em dois anos um relatório
sobre a aplicação, pelos Estados-membros, das medidas
referidas nos artigos 32, 42 e 52 e apresenta-lo-á ao
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económi
co e Social.

A Comissão elaborará de dois em dois anos um relatório
sobre a aplicação, pelos Estados-membros, das medidas
referidas nos artigos 32,42 e 52 e apresenta-lo-á, com vista
à troca de impressões e apresentação de comentários e
sugestões, ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social, bem como às organizações
sociais e outras organizações representativas das pessoas
com mobilidade reduzida.

(Alteração n2 22)
Artigo 8-, primeiro parágrafo, alínea a)
a) Até, o mais tardar, 31 de Dezembro de 1992, no que
se refere às medidas mencionadas nos artigos 3- e 4'-,
apresentando um calendário para a sua execução
até 31 de Dezembro de 1999;

a) Até, o mais tardar, 31 de Dezembro de 1992, no que
se refere à apresentação de um calendário para a
adopção dos veículos mencionados no artigo 32 que
deverá ser completado, no caso de novos veículos, até
31 de Dezembro de 1994, e no caso de veículos
existentes, até 31 de Dezembro de 1999; no que se
refere à execução das medidas previstas no artigo 42,
até 31 de Dezembro de 1994;

(Alteração n2 23)
Artigo 8-, primeiro parágrafo, alínea b)
b) Até, o mais tardar, 31 de Dezembro de 1992, no que
se refere às medidas mencionadas no artigo 52, a fim
de que as mesmas possam ser executadas até, o mais
tardar, 31 de Dezembro de 1994.

b) Até, o mais tardar, 31 de Dezembro de 1992, no que
se refere às medidas mencionadas no artigo 52, a fim
de que as mesmas possam ser executadas até, o mais
tardar, 31 de Dezembro de 1993.

(Alteração n2 24)
Artigo 8-, terceiro parágrafo
As disposições adoptadas pelos Estados-membros farão
referência à presente directiva ou incluirão uma tal
referência aquando da sua publicação oficial. As moda
lidades da referência são determinadas pelos Estados-membros.

As disposições adoptadas pelos Estados-membros farão
referência à presente directiva.

(Alteração n2 25)
Anexo, secção I
Devem ser postos à disposição dos trabalhadores com
mobilidade reduzida meios de transporte de modo a
satisfazer as suas necessidades de transporte específicas.
Isto implica um número e uma frequência suficientes,
bem como horários de circulação apropriados.

Devem ser postos à disposição dos trabalhadores com
mobilidade reduzida meios de transporte de modo a
satisfazer as suas necessidades de transporte específicas.
Isto implica um número e uma frequência suficientes,
bem como horários de circulação apropriados. Todos os
novos veículos devem satisfazer as prescrições abaixo
enunciadas, devendo os veículos existentes ser adaptados
à utilização por trabalhadores com mobilidade reduzida.
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(Alteração n2 26)
Anexo, secção II, alínea a), frase introdutória
a)

A acessibilidade em segurança dos meios de transporte postos à disposição dos trabalhadores com
mobilidade reduzida deve, no tocante à entrada/
saída, ser assegurada por uma das três alternativas:

a)

A acessibilidade em segurança dos meios de trans
porte postos à disposição dos trabalhadores com
mobilidade reduzida deve, no tocante à entrada/
saída, bem como ao transporte em condições de
segurança, ser assegurada por uma das três alternati
vas:

(Alteração n£ 27)
Anexo, secção III
Para os trabalhadores com mobilidade reduzida devem
ser previstas, no interior do meio de transporte e de
acordo com as necessidades específicas dos vários tipos
de deficiência, as seguintes facilidades:

Para os trabalhadores com mobilidade reduzida devem
ser previstas, no interior do meio de transporte e de
acordo com as necessidades específicas dos vários tipos
de deficiência, as seguintes facilidades:
— um número suficiente de lugares reservados em
locais apropriados,

— um número suficiente de lugares reservados em
locais apropriados,

— corredores,

— corredores,

— instalações sanitárias.

— instalações sanitárias,
— sinalização acústica e visual das paragens.

(Alteração n2 28)
Anexo, secção IV
A sinalização para uso dos meios de transporte postos à
disposição dos trabalhadores com mobilidade reduzida
assim como o acesso das respectivas infra-estruturas
deve respeitar as necessidades específicas dos diferentes
tipos de trabalhadores com mobilidade reduzida.

A sinalização harmonizada para uso dos meios de trans
porte postos à disposição dos trabalhadores com mobili
dade reduzida assim como o acesso das respectivas
infra-estruturas deve respeitar as necessidades específi
cas dos diferentes tipos de trabalhadores com mobilidade
reduzida (invisuais, surdos, etc.)-

— A3-293/91

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
(Processo de cooperação: primeira leitura)
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
directiva relativa às prescrições mínimas destinadas a melhorar a mobilidade e o transporte em
segurança dos trabalhadores com mobilidade reduzida no trajecto para o local de trabalho
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(90) 588 — SYN 327) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 1182 A do Tratado CEE (C3-167/91),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Sociais, do Emprego e do Ambiente
de Trabalho e o parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo (A3-293/91),
(')
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1. Aprova a proposta da Comissão, sem prejuízo das alterações que nela introduziu, em
conformidade com o resultado da votação do respectivo texto;
2.
Insta a Comissão a modificar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n2 3 do artigo 1492
d o Tratado CEE;
3. Reserva-se o direito de recorrer ao processo de concertação, caso o Conselho pretenda
afastar-se d o texto aprovado pelo Parlamento;
4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da
Comissão;
5.

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.

11. Adequação d o s f u n d o s próprios d a s empresas d e investimento e fiscalização d e
instituições d e crédito ** I
a)

Proposta de directiva CQM(90) 141 — SYN 257

Proposta de directiva do Conselho relativa à adequação dos fundos próprios das empresas de
investimento, incluindo as instituições de crédito
aprovada com as seguintes alterações:
T E X T O PROPOSTO PELA C O M I S S Ã O
D A S C O M U N I D A D E S EUROPEIAS (*)

ALTERAÇÕES A P R O V A D A S
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 1)
Artigo 2-, segundo travessão
«Carteira de negociação» de uma instituição de
crédito: conjunto das posições próprias em valores
mobiliários transaccionáveis, ou instrumentos deri
vados, tomados por essa instituição de crédito com o
objectivo de beneficiar de diferenças, efectivas ou
potenciais, entre os preços de aquisição e de venda,
ou com o objectivo de compensar os riscos aferentes
a outros elementos da carteira de negociação.

— «Carteira de negociação» de uma instituição de
crédito; conjunto das posições próprias em valores
mobiliários transaccionáveis, ou instrumentos deri
vados, detidos para revenda ou tomados por essa
instituição de crédito com a intenção de beneficiar de
diferenças, efectivas ou potenciais, entre os preços de
aquisição e de venda, ou com o objectivo de compen
sar os riscos aferentes a outros elementos da carteira
de negociação, incluindo as actividades respeitantes
a essas posições, tal como referido no Anexo II.
Tanto a inclusão como a exclusão de rubricas da
carteira de negociação respeitarão os processos apli
cáveis, incluindo, se for o caso, as normas contabilís
ticas da instituição em causa, estando tais processos e
a sua aplicação coerente sujeitos à fiscalização da
autoridade competente.

(Alteração n2 2)
Artigo 2'i, após o segundo travessão (novo travessão)
— «Zona A», «Zona B», «instituições de crédito da Zona
A», as «instituições de crédito da Zona B», «sector
não bancário» e «bancos multilaterais de desenvolvi
mento» são definidos em conformidade com o dispos
to no artigo 22 da Directiva 89/647/CEE,
(*)

JOitóC 152 de 21.6.1990, p. 6
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(Alteração n2 3)
Artigo 2-, terceiro e quarto travessões
«instrumentos negociáveis na bolsa»: os instrumen
tos que são transaccionáveis numa bolsa de valores,
num mercado de instrumentos financeiros a prazo
(«futures») ou num mercado de opções criado e
reconhecido oficialmente no Estado-membro em
causa, ou estabelecido num país terceiro e reconhe
cido pelas autoridades competentes do Estado-mem
bro em causa, ou negociáveis ao abrigo das regras
dessa bolsa ou desses mercados. Estes instrumentos
serão classificados, na presente directiva, como
títulos de capital, instrumentos de dívida, instrumen
tos financeiros a prazo («futures»), opções, títulos
convertíveis e «warrants»,
«instrumentos não negociáveis em mercados oficiais
(OTC)»: todos os outros instrumentos,

«instrumentos derivados não negociáveis em merca
dos oficiais (OTC)»: contratos relativos a taxas de
juro e contratos relativos a taxas de câmbio, a que se
refere o Anexo III da Directiva 89/647/CEE, e con
tratos extrapatrimoniais que tenham por base títulos
de capital, na condição de (i) tais contratos não serem
negociados em bolsas reconhecidas onde sejam sujei
tos à exigência de margens diárias e (ii), no que se
refere especificamente aos contratos de taxas de
câmbio, terem duração inicial superior a 14 dias de
calendário,

(Alteração n£ 4)
Artigo 2-, quinto travessão
«emitente qualificado»: uma instituição de crédito ou
uma sociedade cujos títulos se encontram cotados
numa bolsa de valores num Estado-membro, ou
numa bolsa de valores de um país terceiro reconhe
cida pelas autoridades competentes do Estado-mem
bro em questão,

«emitente qualificado»: uma instituição de crédito ou
uma sociedade cujos títulos se encontram cotados
numa bolsa de valores num Estado-membro, ou
numa bolsa de valores de um país terceiro, se os
requisitos de admissão à cotação desse país, assim
como os requisitos relativos à «situação» do emitente
cotado forem conformes ou equivalentes à Directiva
79/279/CEE e suas modificações,

(Alteração n£ 5)
Artigo 2-, sexto travessão
«administração central»: a administração central
ou o banco central dos Estados-membros, de qual
quer país membro da Organização para a Coopera
ção e Desenvolvimento Económico (OCDE) ou de
qualquer país que tenha celebrado acordos especiais
de empréstimo com o Fundo Monetário Internacio
nal (FMI) no âmbito dos Acordos Gerais para
Contratação de Empréstimos do Fundo (AGCE),

— «elementos relativos à administração central»: posi
ções longas ou curtas nos activos referidos no n" 1,
pontos 1 a 4 da alínea a), do artigo 62 da Directiva
89/647/CEE e os activos aos quais é aplicado um
coeficiente de ponderação de 0% no artigo 72 da
mesma directiva,

(Alteração n2 6)
Artigo 2'-, décimo e décimo primeiro travessões
«acordo de recompra»: um acordo pelo qual uma
empresa procede à venda de valores mobiliários e se
compromete a recomprá-los (ou valores mobiliários
substitutos com as mesmas especificações) num
momento futuro g a u m preço pré-estabelecidos, nos
termos do disposto no n- 2 do artigo 12" da Directiva
86/635/CEE do Conselho (').
«acordo inverso de recompra»: um acordo pelo qual
uma empresa adquire valores mobiliários a uma
contraparte e acorda em revendê-los (ou valores
substitutos com as mesmas especificações) à mesma
contraparte, num momento futuro e a um preço
pré-estabelecido, nos termos do disposto no n- 2 do
artigo 12- da Directiva 86/635/CEE do Conselho;
(') JO «2 L 372 de 31.12.1986, p. 1

«acordo de recompra e «acordo inverso de recom
pra»: um acordo pelo qual uma empresa procede à
transmissão de valores mobiliários e se compromete
a recomprá-los (ou valores mobiliários substitutos
com as mesmas especificações) a um preço pré-estabelecido e em data futura, especificada ou a
especificar pela entidade transmissora, sendo o mes
mo considerado «acordo de recompra» para a
empresa que vender os valores mobiliários e «acordo
inverso de recompra» para a empresa que os adqui
rir,
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(Alteração n2 7)
Artigo 2<±, décimo sétimo travessão
«capital inicial»: o capital definido nos termos dos
primeiro e segundo parágrafos do n2 1 do artigo 22 da
Directiva relativa aos fundos próprios das institui
ções de crédito (89/299/CEE). A componente de
capital realizado do mesmo deve incluir todos os
montantes, independentemente da sua designação,
que, de acordo com a estrutura legal da instituição
em causa, são considerados, nos termos da legisla
ção nacional, como capital social subscrito e reali
zado pelos accionistas ou por outros titulares.

«capital inicial»: o capital definido nos termos dos
primeiro e segundo parágrafos do n2 1 do artigo 22 da
Directiva relativa aos fundos próprios das institui
ções de crédito (89/299/CEE).

(Alteração n2 8)
Artigo 3'-, n- 2
2. As empresas de investimento devem possuir um
capital inicial mínimo de 500 000 ECU.

2. As empresas de investimento devem possuir um
capital inicial mínimo de 600 000 ECU.

(Alteração n2 9)
Artigo 3'i, n- 3
3. Os Estados-membros podem reduzir este montante
para 50 000 ECU quando a empresa não está autorizada a
deter numerário ou títulos dos clientes, nem a actuar
como «market maker», nem a participar na subscrição de
emissões, excepto se a empresa estiver apenas envolvida
na colocação de emissões sem compromissos de tomada
firme.

3. Os Estados-membros podem reduzir este montante
para 60 000 ECU quando a empresa não está autorizada a
deter numerário ou títulos dos clientes, nem a actuar
como «market maker», nem a participar na subscrição de
emissões, excepto se a empresa estiver apenas envolvida
na colocação de emissões sem compromissos de tomada
firme.

(Alteração n2 10)
Artigo 3-, n" 4
4. Os Estados-membros podem reduzir o montante
referido no n2 2 para 100 000 ECU, no caso das empresas
que detêm numerário ou títulos dos clientes na qualidade
de agentes ou gestores de fortuna desses clientes, mas
que não tomam posições em transacções por conta
própria.

4. Os Estados-membros podem reduzir o montante
referido no n2 2 para 150 000 ECU, no caso das empresas
que detêm numerário ou títulos dos clientes na qualidade
de agentes ou gestores de fortuna desses clientes, mas
que não tomam posições em transacções por conta
própria.

(Alteração n2 11)
Artigo 3-, n'- 5
5. Sem prejuízo dos n2i 2 a 4, os Estados-membros
podem manter a autorização a empresas de investimento,
existentes antes da aplicação da presente directiva, cujos
fundos próprios são inferiores aos fixados nos n2í 2 a 4.
Os fundos próprios de tais empresas não podem ser
inferiores ao nível mais elevado registado após a data de
notificação da presente directiva.

5. Sem prejuízo dos n2i 2 a 4, os Estados-membros
podem manter a autorização a empresas de investimento,
existentes antes da aplicação da presente directiva, cujos
fundos próprios são inferiores aos fixados nos n2í 2 a 4.
Os fundos próprios de tais empresas não podem ser
inferiores ao nível mais elevado registado na data de
notificação da presente directiva.
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(Alteração n2 12)
Artigo 3'-, n'~ 6
6. Se o controlo de uma empresa de investimento do
tipo referido no n° 5 passar a ser exercido por uma pessoa
singular ou colectiva que não seja a pessoa que o exercia
anteriormente e excepto em caso de herança, os fundos
próprios dessa empresa devem atingir, pelo menos,
os níveis mínimos previstos para o capital inicial nos
n2í 2 a 4.

6. Se o controlo de uma empresa de investimento do
tipo referido no n- 5 passar a ser exercido por uma pessoa
singular ou colectiva que não seja a pessoa que o exercia
anteriormente e excepto em caso de herança, os fundos
próprios dessa empresa devem atingir, pelo menos, os
níveis mínimos previstos para o capital inicial nos n2í 2
a 4, com a excepção de que, quando seja aplicável o n2 3, e
caso a empresa for vendida no período de cinco anos
subsequente à execução desta directiva, será aplicável o
n2 5.

(Alteração n2 13)
Artigo 3-, n- 7
7. Contudo, em determinadas circunstâncias específi
cas e com o consentimento das autoridades competentes,
quando se verifique uma fusão de duas ou mais empresas
de investimento, os fundos próprios da empresa dela
resultante não precisam de atingir o montante referido
nos n°£ 2 a 4. N o entanto, não podem ser inferiores ao total
dos fundos próprios das empresas à data da fusão,
enquanto não forem atingidos os níveis mínimos previs
tos nos n2í 2 a 4.

7. Contudo, em determinadas circunstâncias específi
cas e com o consentimento das autoridades competentes,
quando se verifique uma fusão de duas ou mais empresas
de investimento, os fundos próprios da empresa dela
resultante não precisam de atingir o montante referido
nos n ^ 2 a 4. No entanto, durante um período em que não
forem atingidos os níveis mínimos previstos nosn - 2 a 4,
não podem ser inferiores ao total dos fundos próprios das
empresas à data da fusão.

(Alteração n£ 14)
Artigo 4-, n" 22. As instituições de crédito devem dispor, para além
dos requisitos estabelecidos na Directiva 89/647/CEE e
nos n2í 4 e 5 do presente artigo, de fundos próprios que
cubram os seus riscos cambiais; este montante será
calculado de acordo com o método exposto no anexo IV.
No entanto, e até harmonização ulterior, os Estados-membros podem não aplicar este requisito às institui
ções de crédito cuja actividade satisfaça a seguinte
limitação: a sua posição cambial líquida global, calculada
nos termos do anexo IV, não deve exceder o equivalente a
10% dos seus fundos próprios.

2. As instituições de crédito devem dispor, para além
dos requisitos estabelecidos na Directiva 89/647/CEE e
nos n2í 4 e 5 do presente artigo, de fundos próprios que
cubram os seus riscos cambiais; este montante será
calculado de acordo com o método exposto no anexo III.
No entanto, e até harmonização ulterior, os Estados-membros podem não aplicar este requisito às institui
ções de crédito cuja actividade satisfaça a seguinte
limitação: a sua posição cambial líquida global, calculada
nos termos do anexo III, não deve exceder o equivalente a
2% dos seus fundos próprios.

(Alteração n2 15)
Artigo 4'i, n'i 5 bis (novo)
5 bis. Os intermediários que invistam capital em nome
de um cliente em empresas de investimento devem estar
cobertos pelo seguro de garantia profissional.
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(Alteração n2 16)
Artigo 5'-^ n- 1
1. As posições devem ser valorizadas diariamente,
pelas empresas de investimento e pelas instituições de
crédito, a preços de mercado, excepto se não lhe forem
aplicáveis os anexos II, III e V.

1.
As posições nos instrumentos referidos na secção B
ido anexo da directiva relativa aos serviços de investimen
to que sejam detidas por empresas de investimento que
não sejam instituições de crédito e as carteiras de nego
ciação das instituições de crédito que estejam sujeitas ao
disposto nos anexos I, II e III, serão valorizadas diaria
mente a preços de mercado.

(Alteração n? 17)
Artigo 6", n'~ 2
2. As empresas de investimento que não são institui
ções de crédito serão obrigadas a informar as autoridades
competentes, d o modo especificado por aquelas autorida
des, pelo menos mensalmente no caso das empresas
autorizadas a efectuar transacções por conta própria, pelo
menos trimestralmente no caso das empresas descritas no
ní? 4 d o artigo 3- e pelo menos anualmente no caso das
empresas abrangidas pelo n^ 3 d o artigo 3h. Esses relató
rios devem ser recebidos pelas autoridades competentes
no prazo de duas semanas após o fim do período a que se
referem as informações.

2. A s empresas de investimento que não são institui
ções de crédito serão obrigadas a informar as autoridades
competentes, d o modo especificado por aquelas autorida
des, pelo menos mensalmente no caso das empresas
autorizadas a efectuar transacções por conta própria, pelo
menos trimestralmente no caso das empresas descritas no
níí 4 d o artigo 3^ e pelo menos anualmente no caso das
empresas abrangidas pelo níí 3 d o artigo 3^.

(Alteração nu 18)
Artigo 6", n- 3
3. As instituições de crédito serão obrigadas a prestar
informações, d o modo especificado pelas autoridades
competentes, ao mesmo tempo em que são obrigadas a
prestar informações nos termos da Directiva 89/647/
CEE, e com maior periodicidade se as autoridades
competentes o exigirem.

3. As instituições de crédito serão obrigadas a prestar
informações, do modo especificado pelas autoridades
competentes, ao mesmo tempo em que são obrigadas a
prestar informações nos termos da Directiva 89/647/
CEE, e com maior periodicidade se as autoridades
competentes o exigirem. As instituições de crédito notifi
carão separadamente a autoridade competente da aquisi
ção e da venda dos valores mobiliários excluídos da
respectiva carteira de negociação.

(Alteração n^ 19)
Artigo 72, n'~ 4
4. A s autoridades competentes dos diversos Estados-membros manterão uma estreita colaboração entre si
para desempenharem as funções previstas pela presente
directiva, especialmente quando os serviços de investi
mento são prestados e m regime de prestação de serviços
ou através d o estabelecimento de sucursais num ou vários
Estados-membros. A pedido de qualquer deles, fornece
rão todas as informações susceptíveis de facilitar a
fiscalização da adequação dos fundos próprios das
empresas de investimento e das instituições de crédito, e,
especialmente, a verificação d o respectivo cumprimento
das normas previstas na presente directiva. Qualquer

4. As autoridades competentes dos diversos Estados-membros manterão uma estreita colaboração entre si
para desempenharem as funções previstas pela presente
directiva, especialmente quando os serviços de investi
mento são prestados e m regime de prestação de serviços
ou através d o estabelecimento de sucursais num ou vários
Estados-membros. A pedido de qualquer deles, fornece
rão todas as informações susceptíveis de facilitar a
fiscalização da adequação dos fundos próprios das
empresas de investimento e das instituições de crédito, e,
especialmente, a verificação d o respectivo cumprimento
das normas previstas na presente directiva. Qualquer
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troca de informações entre as autoridades competentes
prevista na presente directiva respeitante a empresas de
investimento será sujeita à obrigação de segredo profis
sional, como previsto no artigo 202 da Directiva (.../
.../CEE) [relativa aos serviços de investimento] e, no que
se refere às instituições de crédito, será sujeita à obriga
ção prevista no artigo 122 da Directiva 77/780/CEE.

troca de informações entre as autoridades competentes
prevista na presente directiva respeitante a empresas de
investimento será sujeita à obrigação de segredo profis
sional, como previsto no artigo 202 da Directiva (.../
.../CEE) [relativa aos serviços de investimento] e, no que
se refere às instituições de crédito, será sujeita à obriga
ção prevista no artigo 122 da Directiva 77/780/CEE,
alterada pela Directiva 89/646/CEE do Conselho.

(Alteração n2 26)
Artigo 7'- bis (novo)
Artigo 72 bis
As autoridades competentes responsáveis pelo exercício
da supervisão consolidada não excluirão da consolidação
as instituições de crédito que detiverem uma participação
qualificada numa empresa de investimento.

(Alteração n2 20)
Anexos I e II
ANEXO I
RISCO DE POSIÇÃO
Títulos de capital e instrumentos de dívida
Posições líquidas
(Corresponde ao n- 1 do Anexo I)
1.
O excedente das posições longas (curtas) da empresa sobre as suas posições curtas (longas)
na mesma emissão de títulos de capital, de títulos de divida ou de títulos convertíveis, e em
contratos de instrumentos financeiros a prazo, de opções e de «warrants» de natureza idêntica^é
a posição líquida da mesma em cada um dos instrumentos. N o cálculo da posição líquida deverão
as autoridades competentes autorizar que as posições e m instrumentos derivados sejam tratadas,
de acordo com o disposto nos n£ 4 a 6 abaixo mencionados, como posições no título/títulos
subjacentes (ou nacionais).
(Corresponde ao n'± 4 do Anexo 1)
2. Não é permitido proceder ao cálculo de posições líquidas entre um título convertível e uma
posição compensatória no instrumento que lhe estiver subjacente, a menos que as autoridades
competentes adoptem uma orientação ao abrigo da qual seja tida e m consideração a probabili
dade de um dado título convertível ser convertido, ou disponham de um requisito de capital que
dê cobertura a qualquer perda potencial susceptível de resultar da conversão.
A empresa decompõe os instrumentos financeiros a prazo («futures») sobre índices de bolsa nas
suas posições componentes e trata essas posições como trataria as suas posições subjacentes nos
mesmos títulos de capital.
Contudo, as autoridades competentes podem determinar que as componentes de um instrumento
financeiro a prazo («future») sobre índices de bolsa não possam ser saldadas por posições opostas
nos títulos de capital subjacentes.
3. Todas as posições líquidas, sejam longas ou curtas, devem ser convertidas diariamente,
antes da sua agregação, na moeda em que são expressos os documentos contabilísticos oficiais da
emprega, à taxa de câmbio para operações à vista («spot») vigente no mercado.
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Instrumentos particulares
(Corresponde ao n- 5 do Anexo I)
4. O s instrumentos financeiros a prazo («futures») sobre taxas de juro, bem como os contratos
a prazo («forwards») relativos a taxas de juro devem ser tratados como combinações de posições
longas e curtas. Deste modo, uma posição longa em «futures» deve ser tratada como uma
combinação de um empréstimo que se vence na data estipulada, pelo contrato de «futures», para
a entrega e a detenção de um activo que se vence na mesma data que o «future». O contrário é
válido no que se-refere às posições curtas. Tanto a contracção de empréstimos como a detenção
de activos são incluídos na coluna da administração central do Quadro 1 d o n°10. A s autoridades
competentes podem autorizar que o requisito de capital para um «future» transaccionável na
bolsa seja igual à margem retida no mercado, se considerarem ser esta uma medida adequada do
risco associado a o «future».
(Corresponde ao n'~ 6 do Anexo I)
5. A s opções sobre taxas de juro, instrumentos de dívida, títulos de capital, instrumentos
financeiros a prazo («futures»), «swaps» e moeda estrangeira são tratadas como se fossem
posições no montante do instrumento subjacente à opção vezes o seu coeficiente «delta». O
«delta» utilizado deverá ser o da bolsa e m questão ou, quando este não estiver disponível, ou para
opções do OTC, o que for calculado pela própria empresa, desde que as autoridades competentes
considerem ser razoável o modelo utilizado. Contudo, as autoridades competentes podem
também prescrever que as empresas de investimento possam ou devam calcular os seus
coeficientes «delta» de acordo com uma metodologia especificada pelas autoridades competentes,
em substituição dos dois métodos precedentes: As autoridades competentes exigirão que exista
protecção contra os demais riscos, além do riscp «delta», associados às opções. As autoridades
competentes podem permitir que o requisito de capital para fazer face a uma opção subscrita,
negociável na bolsa seja igual à margem retida na bolsa, se considerarem que esta constitui uma
medida precisa d o risco associado à opção; e que o requisito correspondente à opção adquirida
transaccionável na bolsa ou no OTC, seja o mesmo que para os instrumentos subjacentes, com a
ressalva de que o valor resultante não exceda o valor de mercado da opção. O requisito
relativamente a uma opção OTC subscrita será estabelecido e m função d o instrumento
subjacente.

(Corresponde ao n- 8 do Anexo I)
6.

O s «warrants» serão tratados da mesma forma que as opções no número 5.

(Corresponde ao n" 7 do Anexo I)
7. O s «swaps» serão tratados, para efeitos de risco de taxas de juro, da mesma forma que os
instrumentos patrimoniais. Deste modo, um «swap» de taxa de juro ao abrigo do qual uma
empresa recebe juros a uma taxa flutuante e paga juros a uma taxa fixa, será tratado como
equivalente a uma posição longa num instrumento de taxa flutuante com prazo de vencimento
equivalente ao período que decorre até ao estabelecimento da nova taxa de juro e a uma posição
curta num instrumento de taxa fixa com o mesmo prazo de vencimento que o próprio «swap». As
autoridades competentes podem no entanto estabelecer requisitos alternativos para as empresas
que utilizem modelos de «swap» que contenham uma medida mais precisa dos riscos daquelas
operações, que seja considerada satisfatória pelas mesmas autoridades.
Risco específico e risco geral
8.
O risco de posição num instrumento de dívida ou título de capital (ou no derivado de um
título de capital) transaccionado divide-se em duas componentes, para efeito de cálculo do capital
necessário à sua cobertura. A primeira é o seu risco específico — isto é, o risco de variação do
preço do instrumento em questão, devido a factores ligados ao seu emitente (tratando-se de um
instrumento monetário) ou ao emitente do instrumento subjacente (tratando-se de um título
derivado). A segunda componente é a que se refere ao risco geral — isto é, o risco de variação de
preço do instrumento, devido à variação das taxas de juro (tratando-se de um instrumento de
dívida transaccionado) ou a um amplo movimento do mercado de acções independente de
quaisquer atributos específicos dos títulos (tratando-se de um título de capital ou de um seu
derivado).
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Instrumentos de dívida transaccionados
9. A empresa classifica as suas posições líquidas em função da moeda em que forem expressas
e calcula para cada moeda, em separado, o requisito de capital para riscos gerais e riscos
específicos.

Risco específico
10. A empresa classifica as suas posições líquidas, calculadas de acordo com o n? 1, na devida
categoria da primeira linha do Quadro 1, e em função do respectivo vencimento residual,
multiplicando-as então pelas ponderações da segunda linha. Adiciona as suas posições pondera
das (sejam longas ou curtas) para calcular o capital necessário à cobertura do seu risco
específico.
Quadro 1

0,00%

Outros

Emitente qualificado

Administração central
0 - 6 meses

6 - 2 4 meses

) 2 4 meses

0,25%

1,00%

1,60%

8,00%

Risco geral
11. O método de cálculo do capital necessário à cobertura do risco geral desenvolve-se em duas
fases fundamentais. Primeiro, todas as posições são ponderadas em função do respectivo
vencimento (como explicado no n° 12), para efeito de cálculo do capital necessário à sua
cobertura. Em segundo lugar, permite-se a redução desse requisito de capital, quando uma
posição ponderada for detida em conjunto com outra posição ponderada de sinal contrário, na
mesma banda de vencimento. Permite-se também a redução do requisito de capital, quando a
posição ponderada de sinal contrário existir noutra banda de vencimento, sendo a extensão da
redução diferente consoante as duas posições estiverem ou não na mesma zona, e as próprias
zonas em que as posições se encontrem. Há três zonas (grupos de bandas de vencimento) no total.
12. A empresa classifica as suas posições líquidas na devida banda de vencimento, na segunda
ou terceira colunas do Quadro 2, consoante os casos. A classificação faz-se em função do
vencimento residual, tratando-se de instrumentos de taxa fixa, e do período restante até à fixação
da taxa de juro seguinte, tratando-se de instrumentos de taxa de juro variável até ao vencimento
final. A empresa distingue também os instrumentos de dívida com cupão não inferior a 3%, dos
instrumentos de dívida com cupão inferior a 3%, classificando-os desse modo na segunda ou
terceira colunas do Quadro 2. Multiplica então cada posição pela ponderação correspondente à
respectiva banda de vencimento na quarta coluna do Quadro 2.
13. Determina depois o somatório das posições longas ponderadas e o somatório das posições
curtas ponderadas, em cada banda de vencimento. A parte do primeiro que for compensada pelo
último numa dada banda de vencimento é a posição ponderada compensada nessa banda,
enquanto a posição residual, longa ou curta, é a posição ponderada não compensada na mesma
banda. Calcula-se então o total das posições ponderadas compensadas em todas as bandas.
14. A empresa calcula o total das posições longas ponderadas não compensadas nas bandas
incluídas em cada zona do Quadro 2, por forma a determinar a posição longa ponderada não
compensada para cada zona. Adicionam-se, de igual modo, as posições curtas ponderadas não
compensadas em todas as bandas da mesma zona, obtendo-se a posição curta ponderada não
compensada para essa zona. A parte da posição longa ponderada não compensada que, em dada
zona, for compensada pela posição curta ponderada não compensada para a mesma zona é a
posição ponderada compensada para essa zona. A parte da posição longa ponderada não
compensada ou da posição curta ponderada não compensada que em dada zona não puder ser
compensada dessa forma é a posição ponderada não compensada para a mesma zona.
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Quadro 2
4

3

2

1

5
Variação

Bandas de vencimento
Ponderações

Cupão
não inferior
a 3%

Cupão inferior
a 3% = 1
Prazo modificado = 2

0-1 meses
1-3 meses
3-6 meses
6-12 meses

0-1 meses
1-3 meses
3-6 meses
6-12 meses

.0,00
0,20
0,40
0,70

1,00
1,00
1,00

Dois

1-2 anos
2-3 anos
3-4 anos

1,0-1,9 anos
1,9-2,8 anos
2,8-3,6 anos

1,25
1,75
2,25

0,90
0,80
0,75

Três

4-5 anos
5-7 anos
7-10 anos
10-15 anos
15-20 anos
) 20 anos

3,6-4,3 anos
4,3-5,7 anos
5,7-7,3 anos
7,3-9,3 anos
9,3-10,6 anos
10,6-12,0 anos
12,0-20,0 anos
) 20 anos

2,75
3,25
3,75
4,50
5,25
6,00
8,40
13,00

0,75
0,70
0,65
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

Zonas

Um

da taxa
de juro
(%)

15. Segue-se a determinação da parte da posição longa (curta) ponderada não compensada na
Zona Um que for compensada pela posição curta (longa) ponderada não compensada na Zona
Dois. Esse valor é referido no n" 19 como a posição ponderada compensada entre as Zonas Um e
Dois. Procede-se depois a idêntico cálculo relativamente à parte da posição ponderada não
compensada sobrante na Zona Dois, e à posição ponderada não compensada na Zona Três, de
forma a calcular a posição ponderada compensada entre as Zonas Dois e Três.
16. A empresa pode, desejando-o, inverter a ordem do ns 15, calculando primeiro a posição
ponderada compensada entre as zonas Dois e Três, antes de calcular a mesma posição entre as
Zonas Um e Dois.
17. Procede-se depois à compensação do remanescente da posição ponderada não compensada
na Zona Um pelo remanescente existente na Zona Três depois de efectuada a compensação entre
essa mesma zona e a Zona Dois, por forma a determinar a posição ponderada compensada entre
as Zonas Um e Três.
18. Efectuados os três cálculos compensatórios distintos a que se referem os números 15 a 17,
as posições residuais são adicionadas.
19.
a)

O requisito de capital calcula-se pela soma de:
10% do somatório das posições ponderadas compensadas em todas as bandas de vencimento;

b) 30% da posição ponderada compensada na Zona Um;
c)

20% da posição ponderada compensada na Zona Dois;

d) 20% da posição ponderada compensada na Zona Três;
e) 30% da posição ponderada compensada entre as Zonas Um e Dois, e as Zonas Dois e Três
(veja-se n216);
f) 100% da posição ponderada compensada entre as Zonas Um e Três;
g)

100% das posições ponderadas residuais não compensadas.

Prazo
(Corresponde ao n" .4 do Anexo II)
20. As autoridades competentes dos Estados-membros podem, em alternativa às regras
previstas nos números 11 a 19 do presente anexo, utilizar um sistema de cálculo do requisito de
capital para o risco geral dos instrumentos de dívida (de taxa fixa) negociados das respectivas
empresas, que tenha em conta o seu prazo.
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21. Sendo aplicável tal sistema, a empresa de investimento começa por determinar, em função
do vencimento residual, a zona em que deva situar-se cada um dos seus instrumentos de dívida
(por exemplo, obrigações). Essa operação efectua-se em função da segunda coluna do Quadro 2.
22.
Toma então o valor de mercado da obrigação (ou outro instrumento) e calcula a taxa de
rendimento do mesmo até ao respectivo vencimento, que é a taxa de actualização implícita da
obrigação.
23.

A empresa calcula depois o seu «prazo modificado», dado pela fórmula seguinte:

prazo modificado - P r a z 0 (P)
(1 + r)
m
tc,
D - t ~ 1 <1 + r>'
m
C,
t - 1 (1 + r)1
e
r = taxa de rendimento até ao vencimento
Ct = fluxo monetário no período t
24.
A empresa determina então a variação de taxa de juro que tem de ser coberta para uma
obrigação com o prazo modificado que tiver calculado. Essa variação obtém-se a partir da
terceira coluna do Quadro 2.
25.
Caso a variação da taxa dé juro for igual a 1%, multiplica-se o preço de mercado da
obrigação pelo seu prazo modificado, para calcular a posição ponderada pelo prazo nessa
obrigação. Caso a variação de taxa de juro for diferente de 1%, o preço de mercado da obrigação
multiplica-se pelo prazo modificado e pela variação percentual aplicável, para obter a posição
ponderada pelo prazo nessa obrigação.
26.
A empresa de investimento determina as suas posições longas ponderadas pelo prazo e as
suas posições curtas ponderadas pelo prazo em cada zona, em função do vencimento residual
dessas mesmas posições. A parte das primeiras que, em cada zona, for compensada pelas últimas
é a posição compensada ponderada pelo prazo para essa zona. A empresa calcula depois as
posições não compensadas ponderadas pelo prazo para cada zona. Aplica então o método
descrito nos n2í 15 a 18 para as posições ponderadas não compensadas.
27.
a)

O requisito de capital da empresa será a soma de:
10% do somatório da posição compensada ponderada pelo prazo em cada zona;

b) 30% da posição compensada ponderada pelo prazo entre as zonas Um e Dois e entre as zonas
Dois e Três;
c)

100% da posição compensada ponderada pelo prazo entre as zonas Um e Três;

d)

100% das posições residuais não compensadas ponderadas pelo prazo.

28. As autoridades competentes que optem pelo sistema descrito nos n^ 21 a 27 deverão tornar
públicas informações sobre o mesmo.

Títulos de capital

(Corresponde aos n'^ 5 e 6 do Anexo II)
29.
A empresa adiciona todas as suas posições longas líquidas — de acordo com o n21 — e
todas as posições curtas líquidas. A soma dos dois números é a posição bruta global. O excedente
de uma das posições sobre a outra é a posição líquida global.
30.
A posição bruta global multiplica-se por 4 %, para calcular o capital necessário à cobertura
do risco específico da empresa. O capital necessário à cobertura do risco geral é o produto da
posição líquida global por 8%.
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31. A s autoridades competentes podem autorizar que o requisito d e capital para cobertura do
risco específico seja de 2%, e não de 4%, do requisito bruto global, relativamente às carteiras de
títulos de capital detidas pela empresa que verifiquem as condições seguintes. Primeiro, ser a
carteira formada exclusivamente por títulos de emitentes que tenham emitido instrumentos de
dívida transaccionados que sejam valores qualificados e estejam em circulação. Segundo, serem
os mesmos considerados de elevada liquidez pelas autoridades competentes. Terceiro, não
representar nenhuma das posições compreendidas na carteira mais de 5% do valor da posição
bruta global da carteira.
32.
As autoridades competentes deverão assegurar que as empresas que tenham feito a
compensação da sua posição num ou mais títulos de capital componentes de um instrumento
financeiro a prazo («future») sobre o índice de bolsa, contra posições opostas no próprio
instrumento financeiro a prazo («future») sobre o índice de bolsa tenham capital suficiente para
cobrir o risco de perda, caso o valor do instrumento financeiro a prazo («future») não tiver
movimento totalmente concordante com o valor dos títulos de capital componentes.

. (Alteração n- 21)
Anexo III
ANEXO II
RISCO D E CONTRAPARTE/LIQUIDAÇÃO

1. N o caso d e transacções e m que as obrigações e o s títulos de capital (com exclusão dos
acordos d e recompra e dos acordos inversos de recompra) continuam por liquidar após a data
acordada para a sua entrega, as empresas devem calcular a diferença d e preço à qual se
encontram expostas. Esta é a diferença entre o preço d e liquidação acordado para as obrigações
ou o s títulos d e capital e m questão e o seu valor corrente d e mercado, na medida e m que essa
diferença possa envolver u m a perda para as empresas. Deverão multiplicar essa diferença pelo
factor correspondente d a coluna A d o quadro 1, para calcular o seu requisito de capital.
2. Sem prejuízo d o n° 1, u m a empresa pode, com o acordo das suas autoridades competentes,
calcular o seu requisito d e capital multiplicando o preço d e liquidação acordado para cada
transacção que não estiver liquidada entre 5 e 4 5 dias após a data acordada pelo factor
correspondente d a coluna B d o quadro 1. A partir de 4 5 dias após a data acordada, deverá
considerar que o requisito é de 100% d a diferença de preços a que está exposta, tal c o m o consta
na coluna A .
Número d e dias após a data acordada para a liquidação

Coluna A
%

Coluna B
%

5-15
16-30
31-45
4 6 e mais

8
50
75
100

0,5
4,0
9,0
ver n2 2

Acordos de recompra

(Corresponde

ao n'~ 3 do Anexo III)

3. N o caso d e acordos d e recompra e de acordos de concessão de empréstimos sobre valores
mobiliários, o requisito de capital para a empresa será a diferença entre o valor d e mercado dos
valores mobiliários e o montante d o empréstimo contraído pela empresa, ou a garantia, com
inclusão da margem recebida, ou o valor de mercado da garantia, quando esta diferença f o r
positiva. N o caso de acordos inversos d e recompra e de acordos de contracção de empréstimos
sobre valores mobiliários, o requisito será a diferença entre o montante d o empréstimo concedido
pela empresa, ou a garantia, ou o valor de mercado da garantia dada, e o valor de mercado dos
valores mobiliários recebidos pela empresa, quando esta diferença f o r positiva. Os juros
vencidos são incluídos no cálculo do valor de mercado dos montantes dados ou recebidos de
empréstimo e da garantia.
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Instrumentos derivados dos O T C
4.
Quando entre a empresa e a sua contraparte existir um contrato bilateral separado de
novação, reconhecido pelas autoridades de supervisão nacionais, de acordo com o qual qualquer
obrigação para as partes de efectuar pagamentos na sua moeda comum numa dada data seja
automaticamente junta às demais obrigações semelhantes vencidas na mesma data, só o
montante líquido resultante da novação é ponderado, e não os montantes brutos corresponden
tes.
(Corresponde

ao n~ 4 do Anexo III)

O requisito será calculado da seguinte forma: e m primeiro lugar a empresa soma (I) o custo total
de reposição (avaliado a preços de mercado) de todos o s seus contratos, incluindo o s contratos
adquiridos d e opções sobre títulos d e capital, c o m valores positivos, e (II) n o caso de contratos d e
taxas de j u r o e cambiais, um montante para risco d e crédito potencial futuro, calculado
multiplicando o valor total d o capital nocional dos seus contratos pelas ponderações correspon
dentes n o quadro seguinte:
,,
. . .
Vencimento residual

menos de u m ano
um ano ou mais

Contratos de taxas
d e j u r o

—
0,5%

Contratos d e taxas
d e câmbio

1,0%
5,0%

O requisito de capital será 4 % d a soma de (I) e (II), se a contraparte for d o sector privado, mas não
uma instituição de crédito, nem uma empresa de investimento, 1,6% d a mesma soma se a
contraparte for uma instituição de crédito, empresa de investimento, ou do sector público, e zero
se a contraparte for a administração central.
5.
i)

A empresa é obrigada a deter capital para cobertura do risco de contraparte caso:
tiver pago valores mobiliários antes de os receber, ou transmitido valores mobiliários antes
de os receber, ou, ainda, transmitido valores mobiliários antes de receber o respectivo
pagamento, e

ii) tiverem passado três ou mais dias desde o pagamento ou transmissão. A partir daí, a empresa
de investimento, sendo instituição de crédito, é obrigada a deter como capital 8% do valor
dos títulos ou do dinheiro que lhe forem devidos, tratando-se de contraparte do sector
privado que não seja, nem uma instituição de crédito, nem uma empresa de investimento;
1,6% da mesma importância, tratando-se de uma instituição de crédito, empresa de
investimento, ou de contraparte do sector público, com exclusão da administração central; e
zero, tratando-se da administração central. Não sendo instituição de crédito, a empresa de
investimento considera os valores em questão como activos ilíquidos no Anexo 5.

(Alteração n2 22)
Anexo IV
ANEXO III
RISCOS CAMBIAIS
1.
À posição líquida e m moeda estrangeira, calculada de acordo c o m o s procedimentos a
seguir estabelecidos, corresponde um requisito d e capital d e 8%, mas apenas na medida em que
essa posição exceder 2% dos fundos próprios totais.
2.

Proceder-se-á a u m cálculo e m duas etapas.

3. E m primeiro lugar, calcula-se a posição aberta líquida da empresa e m cada moeda
(incluindo a moeda e m que são expressos os documentos de prestação d e contas). Esta posição
consistirá na adição dos seguintes elementos (positivos ou negativos):
— a posição líquida à vista (isto é, todos o s elementos d o lado d o activo menos todos o s
elementos d o lado d o passivo, incluindo o s juros vencidos, na moeda e m questão);
— a posição líquida a prazo (isto é, todos os montantes a receber menos todos o s montantes a
pagar a o abrigo d e transacções cambiais a prazo, incluindo instrumentos financeiros a prazo
(«futures») e m moeda estrangeira e o valor dos «swaps» d e câmbios que não foram incluídos
na posição à vista);
— garantias (e instrumentos semelhantes) que se tem a certeza d e virem a ser utilizadas e sejam
irrevogáveis;
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— saldo dos proveitos/despesas futuros ainda não vencidos, mas j á totalmente cobertos por
«hedging» (ao critério da instituição, e com autorização das autoridades competentes, pode
ser incluído o saldo dos proveitos/despesas futuros ainda não lançados na contabilidade,
quando os mesmos j á tenham sido totalmente cobertos por «hedging» por meio de
transacções cambiais a prazo. Essa faculdade deverá ser usada segundo critérios coerentes);
— o valor líquido «delta» (ou baseado no «delta») equivalente ao total de opções sobre moeda
estrangeira registadas contabilisticamente;
— quaisquer posições que a instituição de crédito ou a empresa de investimento tiver tomado
deliberadamente, p ara efeito de «hedging» destinado a cobrir o efeito negativo d a taxa de
câmbio no seu capital, podem ser excluídas d o cômputo das posições cambiais abertas
líquidas. Essas posições deverão ser de natureza não comercial ou estrutural, e a sua
exclusão, tal como qualquer variação dos termos em que a mesma se operar, deverá ser
autorizada pelas autoridades competentes. Igual tratamento pode, com as mesmas condi
ções, ser aplicado às posições que a instituição de crédito ou a empresa de investimento
possuir que se refiram a rubricas j á deduzidas no cálculo dos fundos próprios;

TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração níi 23)
Anexo V
ANEXO V

ANEXO IV

OUTROS RISCOS

OUTROS RISCOS

As empresas de investimento, excluindo as instituições
de crédito, serão obrigadas a possuir fundos próprios de
montante equivalente a um quarto das suas despesas
gerais fixas d o ano anterior. As autoridades competentes
podem ajustar este requisito caso tenha ocorrido uma
alteração significativa na actividade da empresa desde o
ano anterior. Nos casos e m que a empresa não tenha
ainda completado um ano de actividade, incluindo o dia
em que esta teve início, o requisito será de um quarto do
valor das despesas gerais fixas previstas no seu plano de
actividade previsional, a menos que as autoridades exi
j a m um ajustamento desse plano. Para as empresas que
iniciam a sua actividade, os fundos próprios serão iguais
ou superiores a este montante, e o capital inicial pelo
menos igual aos requisitos estabelecidos no artigo 3'-.

As empresas de investimento, excluindo as instituições
de crédito, serão obrigadas a possuir fundos próprios de
montante equivalente a um quarto das suas despesas
gerais fixas do ano anterior. As autoridades competentes
podem ajustar este requisito caso tenha ocorrido uma
alteração significativa na actividade da empresa desde o
ano anterior. Nos casos em que a empresa não tenha
ainda completado um ano de actividade, incluindo o dia
em que esta teve início, o requisito será de um quarto d o
valor das despesas gerais fixas previstas no seu plano .de
actividade previsional, a menos que as autoridades exi
j a m um ajustamento desse plano.

(Alteração níí 25)
Anexo VI, n- 4.6 bis (novo)
4.6 bis. Mais quaisquer bens ou capital não onerados no
âmbito das actividades d a empresa.

(Alteração níí 24)
Anexo VI, n2i 5.2, 5.3 e 5.4, frase introdutória e primeiro travessão
5.2.
O capital relativo a empréstimos subordinados a
que se refere a alínea (5) d o n2 4 terá um prazo de
vencimento inicial de pelo menos dois anos. Será inte
gralmente realizado e ò contrato de empréstimo não

5.2.
O capital relativo a empréstimos subordinados a
que se refere a alínea (5) do n£ 4 terá um prazo de
vencimento inicial de pelo menos dois anos. Será inte
gralmente realizado e o contrato de empréstimo não
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poderá incluir qualquer cláusula que disponha que, e m
certas circunstâncias que não a liquidação da empresa de
investimento, a dívida se torna reembolsável antes da
data de reembolso acordada, salvo se as autoridades de
fiscalização derem o seu acordo, após notificação c\>m
dois dias de antecedência. A dívida subordinada não
pode ser reembolsada se esse reembolso implicar que os
fundos próprios da empresa e m questão se situem abaixo
de 120% d o seu requisito global de capital.

poderá incluir qualquer cláusula que disponha que, em
certas circunstâncias que não a liquidação da empresa de
investimento, a dívida se torna reembolsável antes da
data de reembolso acordada, salvo autorização das auto
ridades competentes. A dívida subordinada não pode ser
reembolsada se esse reembolso implicar que os fundos
próprios da empresa em questão se situem abaixo de
100% do seu requisito global de capital.

5.3.
O capital relativo a empréstimos subordinados
referido na alínea (5) do n2 4 não pode exceder um valor
máximo equivalente a 250% da soma d o total das
rubricas referidas nas alíneas (2) e (4) do n- 4 menos as
referidas na alínea (3) d o mesmo número, e só deverão
aproximar-se deste valor máximo em circunstâncias
especiais, que as autoridades competentes relevantes
considerem aceitáveis.

5.3.
O capital relativo a empréstimos subordinados
referido na alínea (5) do n2 4 não pode exceder um valor
máximo equivalente a 250% da soma d o total das
rubricas referidas nas alíneas (2) e (4) d o n2 4 menos aS
referidas na alínea (3) do mesmo número, e só deverão
aproximar-se deste valor máximo e m circunstâncias
especiais, que as autoridades competentes relevantes
considerem aceitáveis.

5.4. Os activos ilíquidos incluem:
— activos imobilizados (excepto na medida em que os
terrenos e edifícios possam responder por emprésti
mos garantidos);

5.4. Os activos ilíquidos incluem:
— activos imobilizados (excepto na medida em que os
terrenos e edifícios possam responder pelos emprés
timos que garantam);

— A3-298/91
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
(Processo de cooperação: primeira leitura)
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
directiva relativa à adequação dos fundos próprios das empresas de investimento, incluindo as
instituições de crédito
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(90) 141 — SYN 257) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do n2 2 do artigo 572 d o Tratado CEE (C3-184/90),
— Tendo e m conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos
e o parecer da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Política Industrial
(A3-298/91),
1. Aprova a proposta da Comissão, sem prejuízo das alterações que nela introduziu, e m
conformidade com o resultado da votação do respectivo texto;
2. Insta a Comissão a modificar a sua proposta em consequência, nos termos do n2 3 d o artigo
1492 do Tratado CEE;
3. Requer o início do processo de concertação, caso o Conselho pretenda afastar-se d o texto
aprovado pelo Parlamento;
4.
Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da
Comissão;
5. Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará, nos termos do n2 2, alínea a),
do artigo 1492 d o Tratado CEE, as alterações aprovadas pelo Parlamento;
6.
(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO n^C 152 de 21.6.1990, p. 6
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b) Proposta de directiva COM(90) 451 — SYN 306

Proposta de directiva do Conselho relativa à fiscalização das instituições de crédito numa base
consolidada
aprovada com as seguintes alterações:
TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (*)

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 1)
Após o quarto considerando (novo considerando)
Considerando que os riscos, assumidos por uma ou mais
instituições de crédito, se revelam não apenas através dos
valores constantes de balanços e contas anuais (consolida
das), mas dependem também da maneira como se estru
turam as relações no interior dos grupos e da indepen
dência relativa da gestão das instituições de crédito em
causa;

(Alteração n2 2)
Oitavo considerando
Considerando que, contudo, enquanto não for realizada
uma coordenação ulterior das exigências de fundos
próprios relativas aos riscos de mercado, as autoridades
competentes poderão continuar a excluir do âmbito de
aplicação da fiscalização numa base consolidada as
instituições financeiras que pratiquem actividades sujei
tas principalmente aos riscos de mercado e que são
sujeitas a regras específicas de fiscalização;

Suprimido.

(Alteração n2 3)
Nono considerando
Considerando que após a adopção da Directiva 86/
635/CEE d o Conselho, de 8 de Dezembro de 1986,
relativa às contas anuais e às contas consolidadas dos
bancos e outras instituições financeiras, que fixou as
regras de consolidação em matéria de contas consolida
das publicadas pelas instituições de crédito, passou a ser
possível tornar mais precisos os métodos a utilizar no
quadro da fiscalização cautelar exercida numa base
consolidada;

Considerando que após a adopção da Directiva 86/
635/CEE d o Conselho, de 8 de Dezembro de 1986,
relativa às contas anuais e às contas consolidadas dos
bancos e outras instituições financeiras, que fixou as
regras em matéria de contas consolidadas publicadas
pelas instituições de crédito, conjugada com o disposto na
Directiva 83/349/CEE do Conselho relativa às contas
consolidadas, passou a ser possível tornar mais precisos
os métodos a utilizar no quadro da fiscalização cautelar
exercida numa base consolidada;

(Alteração n2 4)
Após o nono considerando (novo considerando)
Considerando que a consolidação é uma medida destina
da a assegurar elementos para avaliação da força de um

(*)
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grupo de sociedades a que pertencem uma ou mais
instituições de crédito, mas que não se procederá à
substituição da fiscalização nacional das instituições de
crédito numa base não consolidada;

(Alteração n2 5)
Após o décimo considerando (novo considerando)
Considerando que a fiscalização das instituições de crédi
to numa base consolidada deve também ter por objectivo
a protecção dos clientes das instituições de crédito;

(Alteração n2 6)
Artigo 1-, segundo travessão
— instituição financeira: uma empresa que não é uma
instituição de crédito e cuja actividade principal
consiste em tomar e deter participações ou em
exercer uma ou várias das actividades que constam
dos pontos 2 a 12 do anexo à Directiva 89/646/CEE,

(Não diz respeito à versão portuguesa).

(Alteração n2 7)
Artigo 3-, n- 3, quarto travessão
— até uma coordenação ulterior dos requisitos de
fundos próprios relativos aos riscos de mercado,
quando a instituição financeira na qual é detida a
participação exerce actividades sujeitas principal
mente a riscos de mercado e quando este estabeleci
mento está sujeito a regras específicas de fiscaliza
ção; as autoridades competentes podem, igualmente,
não incluir na consolidação a carteira de negocia
ção das instituições de crédito ou das instituições
financeiras nas quais é detida uma participação,
desde que essa carteira esteja sujeita a regras
especificas de fiscalização.

Suprimido.

(Alteração n2 8)
Artigo 3-, n" 3 bis (novo)
3 bis.
Em caso de aplicação do primeiro travessão do
n2 3, as autoridades competentes procederão, não obstan
te, à recolha das informações cuja transferência for
permitida, e informarão a Comissão dos limites estabele
cidos por um país terceiro determinado.

(Alteração n2 9)
Artigo 3-, n" 5, segundo parágrafo
Quando a empresa-mãe for uma instituição de crédito, a
observância dos limites fixados nos n2í 1 e 2 do artigo 122
da Directiva 89/646/CEE será objecto de uma fiscaliza
ção e de um controlo numa base consolidada.

A fiscalização incluirá a observância dos limites fixados
nos n£i 1 e 2 do artigo 122 da Directiva 89/646/CEE, que
será também objecto de uma fiscalização e de um
controlo numa base consolidada.
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(Alteração n2 10)
Artigo 3-, n- 5 bis (novo)
5 bis.
A fiscalização numa base consolidada incluirá
também todos os valores e factos cujo conhecimento
possa ser considerado útil na perspectiva da qualidade da
fiscalização numa base consolidada, por exemplo, os
resultados económicos e financeiros do grupo. Esta dispo
sição respeita não apenas às informações financeiras mas
também à organização das actividades económicas, à
influência exercida pelas empresas, no interior de um
grupo, sobre outras empresas e à existência de fluxos de
informação adequados.

(Alteração ni! 11)
Artigo 3-, n'~ 7
7. Os Estados-membros podem não sujeitar a uma
fiscalização numa base individual as instituições de
crédito que, enquanto empresa-mãe, estão sujeitas a uma
fiscalização numa base consolidada. Caso as autoridades
competentes exerçam uma fiscalização numa base indivi
dual podem, para efeitos de cálculo dos fundos próprios,
recorrera disposição prevista no n- 1, último parágrafo,
do artigo 2" da Directiva 89/299/CEE.

7. O s Estados-membros podem não sujeitar a uma
fiscalização numa base individual as instituições de
crédito que, enquanto empresa-mãe, estão sujeitas a uma
fiscalização numa base consolidada.

(Alteração ní! 12)
Artigo 5-, n" 3
3. Nos outros casos de participação, que não sejam os
referidos nos nss 1 e 2, ou quando exista de facto uma
situação de influência significativa, as autoridades com
petentes determinarão se a consolidação deve ser efec
tuada e sob que forma. Às autoridades competentes
podem designadamente permitir ou determinar a utiliza
ção d o método de equivalência.

3. Nos outros casos de participação, que não sejam os
referidos nos n!2í 1 e 2, ou quando exista de facto uma
situação de influência significativa, as autoridades com
petentes determinarão sob que forma a consolidação deve
ser efectuada. As autoridades competentes podem permi
tir a utilização d o método de equivalência quando o risco
a que o accionista está exposto se limitar ao do seu
próprio investimento.

(Alteração nii 13)
Artigo 8-, n~ 1, frase introdutória
1.
A Comissão pode submeter propostas à apreciação
do Conselho, a pedido de um Estado-membro ou por sua
iniciativa, com vista a negociar acordos com um ou mais
países terceiros, com o objectivo de convir nas normas de
execução da fiscalização numa base consolidada:

1.
A Comissão pode submeter propostas de acordo
com um ou mais países terceiros, com o objectivo de
convir nas normas de execução da fiscalização numa
base consolidada, em condições de reciprocidade:

(Alteração nií 14)
Artigo 8-, n- 3 bis (novo)
3 bis.
A Comissão examinará, com o Comité Consulti
vo, e com base nas informações recebidas dos Estados-membros, das autoridades competentes ou de institui
ções de crédito, de companhias financeiras ou de compa-
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nhias mistas, a possibilidade de negociar com um ou mais
países terceiros o levantamento dos obstáculos jurídicos
mencionados no primeiro travessão do n2 3 do artigo 32.
A Comissão poderá, posteriormente, apresentar propos
tas sujeitas aos procedimentos definidos no n21.

(Alteração

15)

Artigo 8'- bis (novo)
Artigo 82 bis
Relatório trienal
A Comissão elaborará, de três em três anos, um relatório
sobre a aplicação da presente directiva.

— A3-290/91

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
(Processo de cooperação: primeira leitura)
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
directiva relativa à fiscalização das instituições de crédito numa base consolidada
O Parlamento Europeu,
— Tendo e m conta a proposta d a Comissão a o Conselho (COM(90) 451 — S Y N 306) ('),
-r- Consultado pelo Conselho nos termos d o n2 2 d o artigo 57H d o Tratado C E E (C3-2/91),
— Tendo e m conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos
e o parecer da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e d a Política Industrial
(A3-290/91),
1.
Aprova a proposta da Comissão, sem prejuízo das alterações que nela introduziu, e m
conformidade com o resultado da votação d o respectivo texto;
2.
Insta a Comissão a modificar a sua proposta nesse sentido, nos termos d o n2 3 d o artigo 149°
d o Tratado CEE;
3.
Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da
Comissão;
4. Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará nos termos d o n2 2, alínea a),
d o artigo 1492 d o Tratado CEE, as alterações aprovadas pelo Parlamento;
5.

(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer a o Conselho e à Comissão.

JO n^C 315 d e 14.12.1990, p. 15
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12. Adesão à Convenção de Berna e à Convenção Internacional de Roma

** I

— Proposta de decisão CC>M(90) 582 — SYN 318

Proposta de decisão do Conselho relativa à adesão dos Estados-membros à Convenção de Berna
para a protecção das obras literárias e artísticas, na versão que lhe foi dada pelo Acto de Paris de
24 de Julho de 1971, e à Convenção Internacional de Roma para a protecção dos artistas
intérpretes e executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão, de 26
de Outubro de 1961
aprovada com as seguintes alterações:
T E X T O PROPOSTO PELA C O M I S S Ã O
D A S C O M U N I D A D E S EUROPEIAS (*)

ALTERAÇÕES A P R O V A D A S
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração
Artigo

2)

antes do parágrafo único (novo parágrafo)
No exercício das suas competências, em matéria de
direitos de autor e de direitos conexos, a Comunidade
inspira-se nos princípios e nas disposições das Conven
ções internacionais, de Berna para a protecção das obras
literárias e artísticas na versão que lhe foi dada pelo Acto
i de Paris, de 24 de Julho de 1971, e de Roma para a
protecção dos artistas intérpretes ou executantes, dos
produtores de fonogramas e dos organismos de radiodi
fusão, de 26 de Outubro de 1961, cujo texto consta do
anexo à presente directiva.

(Alteração nH 3)
Artigo ]-, após o parágrafo único (novo parágrafo)
Os Estados-membros não podem invocar ou aplicar
reservas nos termos das subalíneas i) e ii) da alínea A) do
n21 do artigo 162 da Convenção de Roma relativamente a
titulares cidadãos de Estados-membros da Comunidade.
(*)

JO n^C 24 de 31.1.1991, p. 5

— A3-292/91

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
(Processo de cooperação: primeira leitura)
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
decisão relativa à adesão dos Estados-membros à Convenção de Berna para a protecção das
obras literárias e artísticas, na versão que lhe foi dada pelo Acto de Paris de 24 de Julho de 1971, e
à Convenção Internacional de Roma para a protecção dos artistas intérpretes e executantes, dos
produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão, de 26 de Outubro de 1961
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(9Q) 582 — SYN 318) ('),
(')

JO í t í C 24 de 31.1.1991, p. 5
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— Consultado pelo Conselho, nos termos dos artigos 1 OOí A, 66^, 1 13í? e 57h d o Tratado C E E
(C3-39/91),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos
e o parecer da Comissão para a Juventude, a Cultura, a Educação, os Meios de Comunicação
Social e os Desportos (A3-292/91),

1.
Aprova a proposta da Comissão, sem prejuízo das alterações que nela introduziu, em
conformidade com o resultado da votação d o respectivo texto;
2.
Insta a Comissão a modificar a sua proposta nesse sentido, nos termos d o n2 3 d o artigo 149^
d o Tratado CEE;
3.
Reserva-se o direito de recorrer ao processo de concertação, caso o Conselho pretenda
afastar-se d o texto aprovado pelo Parlamento;
4.
Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da
Comissão;
5. Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará, nos termos d o ni 2, alínea a),
d o artigo 1492 d o Tratado CEE, as alterações aprovadas pelo Parlamento;
6.

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.

13. Cláusulas abusivas nos contratos celebrados pelos consumidores

** I

— Proposta de directiva CC)M(90) 322 — SYN 285

Proposta de directiva do Conselho relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados pelos
consumidores

aprovada com as seguintes alterações:

TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (*)

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 31)
Segundo considerando
Considerando que as legislações dos Estados-membros
respeitantes às cláusulas aplicáveis aos contratos entre,
por um lado, o vendedor de bens ou serviços e, por outro,
o comprador desses bens ou serviços revelam muitas
disparidades, daí resultando que os mercadores nacionais
de venda de bens e serviços aos consumidores apresen
tem diferenças de país para país e que se possam verificar
distorções na concorrência entre os vendedores, nomea
damente quando efectuam vendas em Estados-membros
que não os seus;

(*) JO n« C 243 de 28.9.1990, p. 2

Considerando que as legislações dos Estados-membros
respeitantes às cláusulas aplicáveis aos contratos entre,
por um lado, o vendedor de bens ou serviços e, por outro,
o comprador desses bens ou serviços revelam muitas
disparidades, daí resultando que os mercadores nacionais
de venda de bens e serviços aos consumidores apresen
tem diferenças de país para país e que se possam verificar
dificuldades para os consumidores inexperientes partici
pando em negócios em Estados-membros que não os
seus;
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(Alteração nH 1)
Terceiro considerando
Considerando, e m especial, que as legislações dos Estados-membros respeitantes a cláusulas abusivas em con
tratos celebrados com consumidores apresentam diver
gências marcantes e que o mesmo é válido para as
legislações nacionais respeitantes à obrigação de os
vendedores de bens responderem pela qualidade dos
mesmos, pela sua adequação aos fins a que se destinam e
pela sua conformidade com o contrato, e de os fornece
dores de serviços responderem pelo desempenho dos
mesmos;

Considerando, em especial, que as legislações dos Estados-membros respeitantes a cláusulas abusivas em con
tratos celebrados com consumidores, incluindo contratos-tipo, contratos regulados por condições gerais —
apresentam divergências marcantes e que o mesmo é
válido para as legislações nacionais respeitantes à obriga
ção de os vendedores de bens responderem pela qualida
de dos mesmos, pela sua adequação aos fins a que se
destinam e pela sua conformidade com o contrato, e de os
fornecedores de serviços responderem pelo desempenho
dos mesmos;

(Alteração n£ 2)
Após o terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que cabe principalmente aos Estados-membros evitar a possibilidade de celebração de contra
tos com cláusulas abusivas;

(Alteração nH 3)
Quarto considerando
Considerando que os consumidores de um Estado-membro desconhecem as leis que, nos outros Estados-membros, regulam os contratos de venda de bens ou
serviços e que esse desconhecimento os pode inibir de
efectuarem transacções directas de compra de bens ou
serviços num outro Estado-membro;

Considerando que, em geral, os consumidores de um
Estado-membro desconhecem as leis que, nos outros
Estados-membros, regulam os contratos de venda de
bens ou serviços e que esse desconhecimento os pode
inibir de efectuarem transacções directas de compra de
bens ou serviços num outro Estado-membro;

(Alteração n^ 4)
Sexto considerando
Considerando que os vendedores de bens e serviços
serão, assim, ajudados na sua actividade de venda de bens
e serviços, quer no seu próprio país quer em todo o
mercado único; que a concorrência entre vendedores será
assim incentivada, contribuindo para uma maior capaci
dade de escolha dos cidadãos da Comunidade na sua
qualidade de compradores',

Considerando que os vendedores de bens e serviços
serão, assim, ajudados na sua actividade de venda de bens
e serviços, quer no seu próprio país quer em todo o
mercado único; que a concorrência entre vendedores será
assim incentivada, contribuindo para uma maior capaci
dade de escolha dos cidadãos da Comunidade na sua
qualidade de consumidores;

(Alteração n^ 5)
Após o oitavo considerando (novo considerando)
Considerando que esta directiva estabelece disposições
mínimas e que tem que deixar aos Estados-membros a
possibilidade de conservarem ou promulgarem disposi
ções que confiram ao consumidor uma melhor posição
jurídica;
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(Alteração n2 6)
Nono considerando
Considerando que se pode obter uma protecção mais
eficaz dos consumidores através da adopção de normas
legislativas comuns em matéria de cláusulas abusivas e
que essas normas devem ser aplicáveis a todos os
contratos celebrados pelos consumidores, quer tenham
sido celebrados por escrito ou oralmente, quer tenham
sido celebrados — no caso de contratos escritos — num
único ou em vários documentos;

Considerando que se pode obter uma protecção mais
eficaz dos consumidores através da adopção de normas
legislativas comuns em matéria de cláusulas abusivas e
que essas normas devem ser aplicáveis a todos os
contratos celebrados pelos consumidores, incluindo qual
quer contrato celebrado com base em cláusulas e condi
ções gerais contidas num único ou em vários documentos;

(Alteração nií 35)
Após o décimo segundo considerando (novo considerando)
Considerando que deveria determinar-se obrigatoria
mente que os contratos sejam redigidos em linguagem
clara e compreensível;

(Alteração n2 36)
Após o décimo terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que a lista negra de cláusulas abusivas
constante do anexo apenas pode ter um carácter mera
mente indicativo;

(Alteração n2 7)
Décimo quarto considerando
Considerando que os tribunais ou as autoridades adminis
trativas devem dispor de poderes para decidir ou ordenar
a exclusão de cláusulas abusivas,

Considerando que os tribunais ou as autoridades adminis
trativas competentes devem dispor de poderes para deci
dir ou ordenar a exclusão de cláusulas abusivas contidas
nos contratos celebrados com os consumidores;

(Alteração n- 37)
Após o décimo quarto considerando (novo considerando)
Considerando que deverá ser criada na Comunidade
uma instituição de provedoria de justiça;

(Alteração n2 8)
Artigo 1A presente directiva tem por objectivo a aproximação das
disposições legislativas, regulamentares e administrati
vas dos Estados-membros relativas às cláusulas abusivas
em contratos celebrados pelos consumidores.

1. A presente directiva tem por objectivo a aproxima
ção das disposições legislativas, regulamentares e admi
nistrativas dos Estados-membros relativas às cláusulas
abusivas em contratos celebrados pelos consumidores e
em contratos-tipo.
2. Os Estados-membros mantêm o direito de estabele
cer disposições mais estritas de protecção dos interesses
dos consumidores.
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(Alteração

9)

Artigo 1- bis (novo)
Artigo 12 bis
1.
Não existem contratos celebrados por consumidores
na acepção da presente directiva sempre que as condições
contratuais tenham sido estabelecidas individualmente
entre as partes contratantes.
2. As disposições da presente directiva não se aplicam
a contratos nos domínios do direito laboral, sucessório, de
família e das sociedades nem a textos do direito interna
cional.
3. As disposições da presente directiva apenas se apli
cam às condições contratuais gerais mediante as quais são
acordadas disposições divergentes ou complementares
das disposições legais.
4. As disposições da presente directiva não se aplicam
a contratos no domínio dos transportes marítimos nem a
contratos celebrados por consumidores no âmbito de
uma convenção marítima internacional.

n° 10)
Artigo 2'-, n'~ 1, primeiro a terceiro travessões
— der origem a um desequilíbrio significativo, em
detrimento do consumidor, entre os direitos e obriga
ções das partes decorrentes do contrato,

— der origem a um desequilíbrio significativo e inacei
tável, em detrimento de uma das partes contratantes,
entre os direitos e obrigações dessa parte decorrentes
do contrato,

— der origem a que a efectivação do contrato resulte em
prejuízo indevido para o consumidor,

— der origem a que a efectivação do contrato resulte em
prejuízo inaceitável para uma das partes contratan
tes,

— der origem a que a efectivação d o contrato seja
significativamente diferente daquela que o consumi
dor legitimamente esperaria,

— der origem a que a efectivação d o contrato seja
significativamente diferente daquela que seria razoá
vel uma das partes contratantes,

(Alteração nu 41)
Artigo 2'-, n'~ 1, após o quarto travessão (novo travessão)
— contiver disposições ilegíveis ou provavelmente equí
vocas para o consumidor, por não se encontrarem
formuladas inequivocamente.

(Alteração níí 11)
Artigo 2-, n- 2
2. N o anexo é apresentada uma lista de tipos de
cláusulas abusivas.

2. N o anexo é apresentada uma lista indicativa, mas
não exaustiva de tipos de cláusulas abusivas.
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(Alteração n£ 12)
Artigo 2'A n'~ 3
3. Por «consumidor» entende-se uma pessoa singular
que, no âmbito das transacções abrangidas pela presente
directiva, actue com propósitos que possam ser conside
rados não associados à sua actividade comercial ou
empresarial ou à sua profissão.

3. Por «consumidor» entende-se uma pessoa singular
que adquire um bem ou utiliza um serviço, com propósi
tos que possam ser considerados não associados à sua
actividade comercial ou empresarial ou à sua profissão.

(Alteração n^ 13)
Artigo 2-, n" 5
5. A lealdade ou a deslealdade de uma cláusula contra
tual será determinada em função do momento em que foi
celebrado o contrato, das condições existentes à data
dessa celebração e das outras cláusulas do contrato.

5.
A deslealdade de uma cláusula contratual será
determinada em função do momento em que foi celebra
do o contrato, das condições existentes à data dessa
celebração e das outras cláusulas do contrato, incluindo a
natureza do serviço e, em especial, a eventualidade de o
serviço ter sido prestado sob a forma de transporte
público sempre que os cancelamentos e os atrasos sejam
inevitáveis.

(Alteração ni: 45)
Artigo 2-,n- 5 bis (novo)
5 bis. As cláusulas contratuais incompreensíveis são
consideradas abusivas.

(Alteração n2 14)
Artigo 4'±, n- 1
1. Os Estados-membros assegurarão, no interesse dos
consumidores, da concorrência e do público em geral, a
disponibilidade de meios adequados e eficazes para o
controlo das cláusulas abusivas eventualmente incluídas
em contratos celebrados com os consumidores e das
cláusulas contratuais de venda de bens e serviços aos
consumidores.

1. Os Estados-membros assegurarão, no interesse dos
consumidores e utilizadores, da concorrência e do públi
co em geral, a disponibilidade de meios adequados e
eficazes que impeçam a utilização de cláusulas abusivas
eventualmente incluídas em contratos celebrados com os
consumidores, incluindo contratos-tipo, para a venda de
bens ou serviços.

(Alteração n2 47)
Artigo 4-, n'~ 2
2. Nesses meios, devem incluir-se disposições legisla
tivas que capacitem as pessoas ou organizações que, à
face da legislação nacional, tenham um interesse legíti
mo na defesa do consumidor a recorrer aos tribunais ou a
uma autoridade administrativa competente para decidir
se as cláusulas incluídas num contrato são ou não
incompatíveis com o disposto na presente directiva.

2. Os Estados-membros darão, em particular, às pes
soas e às organizações de defesa dos consumidores que
tenham reconhecido, a possibilidade de recorrer aos
tribunais ou a u m a autoridade administrativa competente
para decidir se as cláusulas incluídas num contrato são ou
não incompatíveis com o disposto na presente directiva.
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(Alteração n^ 49)
Artigo 4'i bis (novo)
Artigo 42 bis
1. É instituído iim provedor de justiça com as seguintes
competências:
a) Fiscalizar a aplicação da presente directiva por parte
dos Estados-membros e, se necessário, notificação da
Comissão para que aplique ao Estado-membro em
falta o processo previsto no artigo 1692 do Tratado
CEE,
b) Resolver, eventualmente, de forma amigável litígios
relativos a cláusulas abusivas e reunir as partes
contratantes com residência em dois ou mais Esta
dos-membros,
c)

Elaborar um relatório anual sobre as cláusulas abu
sivas, resumindo a sua actividade e propondo qual
quer reforma que considere útil, em particular alte
rações ou aditamentos relativos à lista obrigatória
das cláusulas abusivas constante da presente directi
va. Este relatório é transmitido à Comissão, aos
Estados-membros e ao Parlamento Europeu.

2. No exercício das suas funções, o provedor pode
exigir que lhe sejam comunicados todos os dados que
considere indispensáveis para o exercício das suas
funções. As autoridades dos Estados-membros e da
Comunidade prestar-lhe-ão todo o apoio necessário.
3. O provedor será nomeado por um período de cinco
anos pela Comissão, após parecer favorável do Parlamen
to Europeu, aprovado por maioria. O seu mandato não
poderá ser prolongado.
4. O provedor será apoiado por um gabinete do prove
dor, que integrará os funcionários e agentes nomeados
pelo provedor, aos quais se aplicará o estatuto dos
funcionários e agentes da Comunidade Europeia.

(Alteração ní? 50)
Artigo 5A Comissão apresentará ao Conselho, o mais tardar em
31 de Dezembro de 1997, um relatório sobre a aplicação
da presente directiva.

A Comissão apresentará ao Conselho e ao Parlamento
Europeu, o mais tardar em 31 de Dezembro de 1995, um
relatório sobre a aplicação da presente directiva.

(Alteração n2 51)
Artigo 5-, após o parágrafo único (novo parágrafo)
A Comissão apresentará, além disso, todas as propostas
com vista à alteração do presente texto tendo em conta a
experiência colhida, nomeadamente as alterações ou
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aditamentos à lista vinculativa de cláusulas abusivas
anexa à presente directiva. Para esse fim, terá particular
mente em conta as recomendações constantes do relatório
anual do provedor, previsto no artigo 42 bis.

(Alteração n2 52)
Artigo 6-, n- 1, 1- parágrafo
1. Os Estados-membros adoptarão as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessá
rias para dar cumprimento à presente directiva, o mais
tardar em 31 de Dezembro de 1992, facto de que darão
imediato conhecimento à Comissão. Essas disposições
serão aplicáveis aos contratos celebrados pelos consumi
dores a partir de 31 de Dezembro de 1992.

1. Os Estados-membros adoptarão as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessá
rias para dar cumprimento à presente directiva, o mais
tardar em 31 de Dezembro de 1992, facto de que darão
conhecimento à Comissão o mais tardar até 30 de Junho
de 1993. Essas disposições serão aplicáveis aos contratos
celebrados pelos consumidores a partir de 31 de Dezem
bro de 1992.

(Alteração nH 15)
Anexo, alínea a)
a)

A isenção ou a limitação da responsabilidade de uma
parte contratante em caso de morte ou lesão num
consumidor resultante de um acto ou omissão dessa
parte contratante;

a)

A isenção ou a limitação da responsabilidade de uma
parte contratante, em caso de morte ou lesão à
integridade morál ou física ou à saúde de um consu
midor resultante de um acto ou omissão dessa parte
contratante;

(Alteração ni! 53)
Anexo, alíneas a bis) a a quater) (novas)
a bis) A possibilidade de o vendedor ou fornecedor de
bens ou serviços não celebrar o contrato, embora o
consumidor esteja definitivamente vinculado;
a ter) A faculdade de o vendedor ou fornecedor de béns
ou serviços reter quaisquer somas pagas pelo consu
midor quando este decida não celebrar ou não dar
cumprimento ao contrato, sem se prever que as
referidas quantias serão restituídas pelo dobro do seu
valor ao consumidor se o vendedor ou fornecedor de
bens ou serviços decidir não celebrar ou não dar
cumprimento ao contrato;
a quater) A limitação da obrigação de o vendedor ou
fornecedor de bens ou serviços respeitar os compro
missos assumidos por mandatários seus.

(Alterações n^í 16 e 54)
Anexo, alínea b), primeiro parágrafo, primeira frase
b) A possibilidade de um vendedor ou fornecedor de
bens ou serviços alterar unilateralmente as cláusulas
de um contrato ou rescindir unilateralmente um
contrato de duração indeterminada mediante uma
comunicação prévia num prazo inaceitavelmente
curto.

b) A possibilidade de um vendedor ou fornecedor de
bens ou serviços alterar ou interpretar unilateral
mente as cláusulas de um contrato ou rescindir
unilateralmente um contrato de duração indetermina
da mediante uma comunicação prévia num prazo
inaceitavelmente curto. No entanto, pode ser estipu
lado que o profissional tenha o direito de introduzir
modificação ligadas à evolução técnica sob condição
de que daí não resulte nem aumento do preço, nem
diminuição da qualidade.
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TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

(Alteração n° 17)
Anexo, alínea b), primeiro parágrafo, segunda frase, e segundo parágrafo
Esta proibição não impede que um prestador de serviços
financeiros:

Esta proibição não impede que um prestador de serviços
financeiros:

— altere a taxa de juro de um empréstimo ou crédito por
si concedido ou o montante de outros encargos
associados,

— altere a taxa de juro de um empréstimo pagável ao ou
pelo consumidor ou o montante de outros encargos
resultantes de serviços financeiros,

— rescinda unilateralmente um contrato de duração
indeterminada, desde que o contrato estipule essa
possibilidade e preveja a comunicação prévia à outra
ou outras partes contratantes dessa alteração ou
rescisão.

— rescinda unilateralmente um contrato de duração
indeterminada, desde que o contrato ou a prática
corrente das partes subscritoras de contratos seme
lhantes estipulem essa possibilidade e preveja a
comunicação prévia à outra ou outras partes contra
tantes dessa alteração ou rescisão; essa comunicação
deverá ser tão extensa quanto necessário para respei
tar as condições de lealdade estabelecidas no n? 5 do
artigo 22.

A presente alínea não afectará:

A presente alínea não afectará:

— a aplicação de cláusulas de indexação de preços,
desde que as mesmas sejam legais,

— a aplicação de cláusulas de indexação de preços,
desde que as mesmas sejam legais,

— as transacções nas bolsas de valores,

— as transacções nas bolsas de valores,

— os contratos de aquisição de divisas;

— os contratos de aquisição de divisas, cheques de
viagem, vales de correio internacionais expressos em
divisas;

(Alteração n- 18)
Anexo, alínea c), n- 2, primeiro travessão
— receber os serviços no prazo previsto e, na óptica do
consumidor de uma forma eficiente,

— receber os serviços dentro de um prazo aceitável e
com a devida eficiência,

(Alteração n2 61)
Anexo, alínea c), n— 2 bis) a 2 quater) (novos)
2 bis) A atribuição ao vendedor ou fornecedor de bens
ou serviços do direito de decidir se o bem ou servi
ço prestado está de acordo com o estipulado no con
trato.
2 ter) A obrigação de o consumidor cumprir a sua parte
do contrato quando o profissional não tenha cumpri
do a sua parte.
2 quater) A autorização de o vendedor ou fornecedor de
bens de serviço anular ou rescindir o contrato de
maneira discricionária, caso a mesma possibilidade
não seja reconhecida ao consumidor.

(Alteração n2 56)
Anexo alínea c), n" 2 quinquies (novo)
2 quinquies) A faculdade de o vendedor ou fornecedor
de bens ou serviços, no caso de ele próprio denunciar
o contrato, reter quaisquer somas pagas pelo consu
midor.
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(Alteração

57)

Anexo, alínea d)
d) A possibilidade de o preço dos bens ser determinado
à data da entrega ou a possibilidade de um vendedor
ou fornecedor de bens aumentar os respectivos pre
ços, não obstante o comprador não dispor, nestes
mesmos casos, do direito correspondente de cancelar
o contrato se o preço final exceder excessivamente o
preço previsto à data da celebração do contrato; não
será todavia afectada a aplicação de cláusulas de
indexação de preços, desde que as mesmas sejam
legais;

d) A possibilidade de o preço dos bens ser determinado
à data da entrega ou a possibilidade de um vendedor
ou fornecedor de bens aumentar os respectivos pre
ços, não obstante o comprador não dispor, nestes
mesmos casos, do direito correspondente de cancelar
o contrato se o preço final exceder excessivamente o
preço previsto à data da celebração do contrato; não
será todavia afectada a aplicação de cláusulas de
indexação de preços, desde que as mesmas sejam
legais e desde que a indexação se baseie em factores
que de modo algum possam ser influenciados pelo
vendedor ou fornecedor de bens ou serviços, ou pelos
seus mandatários, empregados ou expedidores;

(Alteração n2 20)
Anexo, alínea e)
e)

A isenção ou a limitação da responsabilidade do
vendedor, fornecedor ou outra parte em caso de
incumprimento total ou parcial que lhe seja imputável;

e)

A isenção ou a limitação da responsabilidade do
vendedor, fornecedor ou outra parte em caso de
incumprimento total ou parcial que lhe seja imputável excepto em caso de força maior;

(Alteração n^ 29)
Anexo, alínea e bis) (nova)
e bis) A restrição dos meios legais de que o consumidor
dispõe;

(Alteração n^ 30)
Anexo, alínea f bis) (nova)
f bis) Prever a possibilidade de cessão da posição
contratual do vendedor ou do fornecedor, sempre
que a mesma for susceptível de causar uma redução
das garantias do consumidor, sem o acordo deste.

(Alteração n2 59)
Anexo, alíneas f ter) a f sexies) (novas)
f ter) A supressão, redução ou entrave do direito do
consumidor de intentar acções judiciais ou recorrer a
outras vias legais;
f quater) A derrogação das disposições sobre competên
cias jurisdicionais previstas na lei;
f quinquies) A imposição do recurso à arbitragem para
um litígio ainda não existente (interdição de «cláusu
las de compromisso»);
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f sexies) A obrigação de o consumidor suportar as
custas e honorários pagos pelo vendedor ou fornece
dor de bens ou serviços para recuperar quantias em
débito sem obrigar reciprocamente o mesmo a supor
tar as custas e honorários pagos pelo consumidor
para obter a execução do contrato.
(Alteração n- 21)
Anexo, alínea g)
g)

A fixação, no âmbito de um contrato de aquisição de
uma participação num edifício em regime de time
sharing, da data de celebração d o contrato de tal
modo que retire ao consumidor a possibilidade de
rescisão do contrato num prazo de, pelo menos, sete
dias após a celebração d o contrato.

g) A fixação, no âmbito de um contrato de aquisição de
uma participação num edifício em regime de time
sharing, da data de celebração d o contrato de tal
modo que retire ao consumidor a possibilidade de
rescisão d o contrato num prazo de, pelo menos, vinte
e oito dias após a celebração do contrato.

— A3-295/91
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
(Processo de cooperação: primeira leitura)
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão das Comunidades
Europeias ao Conselho da directiva relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados pelos
consumidores
O Parlamento Europeu,
— Tendo e m conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(90) 322 — SYN 285) ('),
— Tendo sido consultado pelo Conselho nos termos d o artigo 100-A do Tratado CEE
(C3-319/90),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos
e o parecer da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor
(A3-91/91),
— Tendo em conta o segundo relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos
Cidadãos (A3-295/91),
1. Aprova a proposta da Comissão, sem prejuízo das alterações que nela introduziu, em
conformidade com o resultado da votação do respectivo texto;
2.
Insta a Comissão a modificar a sua proposta em consequência, nos termos d o nH 3 do arti
go 149- do Tratado CEE;
3. Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará, nos termos do n2 2, alínea.a),
do artigo 149^ d o Tratado CEE, as alterações aprovadas pelo Parlamento;
4.
(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO n ^ C 243 28.9.1990, p. 2
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14. Harmonização do indicativo telefónico internacional

** I

— Proposta de decisão COM(91) 165 — SYN 339

Proposta de decisão do Conselho relativa à harmonização do indicativo telefónico de acesso
internacional na Comunidade
aprovada com as seguintes alterações:
TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (*)

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n£ 1)
Sétimo considerando
Considerando que essa recomendação só foi adoptada
por um número limitado de Estados-membros;

Considerando que essa recomendação só foi adoptada
por seis Estados-membros;

(Alteração n2 2)
Nono considerando
Considerando que alguns Estados-membros já introduziram 00 como indicativo telefónico de acesso internacio
nal ou podem fazê-lo até 1992;

Suprimido

(Alteração n2 3)
Décimo considerando
Considerando que contudo para um número limitado de
Estados-membros isso poderia levantar problemas subs
tanciais, j á que seriam forçados a fazer alterações não
planeadas ou a antecipar planos j á estabelecidos; consi
derando que, consequentemente, é necessário que o
calendário de execução nesses Estados-membros seja
flexível;

Considerando que contudo para alguns Estados-membros
a introdução de um indicativo telefónico uniformizado
poderia levantar problemas substanciais, j á que seriam
forçados a fazer alterações não planeadas ou a antecipar
planos j á estabelecidos; considerando que, consequente
mente, é necessário que o calendário de execução nesses
Estados-membros seja flexível;

(Alteração n2 4)
Décimo primeiro considerando
Considerando que, no entanto, mesmo nos Estados-membros em que se levantam problemas, a introdução
do número 00 será possível até 1998;

Suprimido

(Alteração n2 5)
Décimo segundo considerando
Considerando que, nesses casos, devem ser tomadas
medidas intermédias, para facilitar entretanto o acesso
aos serviços telefónicos internacionais;

(*)

J O n s C 157 d e 1 5 . 6 . 1 9 9 1 , p. 6 '

Considerando que, para facilitar o acesso aos serviços
telefónicos internacionais, deverão ser previstas as res
pectivas dotações no orçamento geral das Comunidades
para o exercício de 1993;
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(Alteração ní? 6)
Artigo 3-, segundo parágrafo
Nesse caso o Estado-membro e m causa deve comunicar à
Comissão, com as explicações e justificações adequadas,
uma nova data para a introdução do indicativo telefóni
c o uniformizado de acesso internacional que, no entanto,
não pode ser posterior a 31 de Dezembro de 1998.

Nesse caso o Estado-membro em causa deve comunicar à
Comissão, com as explicações e justificações adequadas,
num prazo de três meses após a entrada em vigor da
presente decisão, de que apoio necessita por parte da
Comunidade e da administração dos correios de outro
Estado-membro, para poder introduzir, até 31 de Dezem
bro de 1992, o indicativo telefónico uniformizado.

(Alteração níí 7)
Artigo 4'±
O s Estados-membros que invocarem o artigo 3^, devem,
no entanto, garantir que a sequência numérica 0 0 deixe de
estar afecta a outras utilizações até 31 de Dezembro de
1995, como medida de preparação da execução integral
desse número como indicativo telefónico de acesso
internacional;

Os Estados-membros que invocarem o artigo 32, devem,
no entanto, garantir que a sequência numérica 0 0 deixe de
estar afecta a outras utilizações até 31 de Dezembro de
1992, como medida de preparação da execução integral
desse- número como indicativo telefónico de acesso
internacional.
--

Nesses casos, os Estados-membros garantirão que, a
partir dessa data, os assinantes que marquem 0 0 sejam
informados gratuitamente, através de uma gravação num
número adequado de línguas comunitárias, do indicativo
telefónico de acesso internacional específico ainda em
vigor.

Nesses casos, os Estados-membros garantirão que, a
partir da entrada em vigor da presente decisão, os
assinantes que marquem 0 0 sejam informados gratuita
mente, através de uma gravação num número adequado
de línguas comunitárias, do indicativo telefónico de
acesso internacional específico ainda em vigor.
A Comunidade incluirá no orçamento para o exercício de
1993 nas novas rubricas orçamentais a criar B5-4011
(dotações operacionais) e B8-563 (dotações para funcio
namento) as dotações necessárias que permitam a intro
dução na Comunidade do indicativo telefónico uniformi
zado de acesso internacional até 31 de Dezembro de 1992.

(Alteração n^ 8)
Artigo 5-, n- 2
2. Nos casos em que dificuldades técnicas, financeiras
ou de organização especiais impossibilitem inicialmente
o cumprimento d o disposto no n^ 1, os Estados-membros
devem informar a Comissão e garantir que as alterações
necessárias sejam feitas logo que possível.

2.
Nos casos em que dificuldades técnicas, financeiras
ou de organização especiais impossibilitem inicialmente
o cumprimento do disposto no níí 1, os Estados-membros
devem informar a Comissão e garantir que as alterações
necessárias sejam feitas até 31 de Dezembro de 1992.
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A3-318/91

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
(Processo de cooperação: primeira leitura)
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
decisão relativa à harmonização do indicativo telefónico de acesso internacional na Comunidade
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(91) 165 — SYN 339) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 100^ A do Tratado CEE (C3-250/91),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da
Política Industrial (A3-318/91),
1. Aprova a proposta da Comissão, sem prejuízo das alterações que nela introduziu, em
conformidade com o resultado da votação do respectivo texto;
2. Insta a Comissão a modificar a sua proposta nesse sentido, nos termos do nií 3 do artigo 149do Tratado CEE;
3. Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho, à Comissão e, para
informação, aos parlamentos dos Estados-membros.
(•)

JO m:C 157 de 15.6.1991, p. 6

15. Programa específico de I & D n o domínio das medições e ensaios

** I

— Proposta de decisão COM(90) 157 — SYN 262

Proposta de decisão do Conselho que adopta um programa específico de investigação e
desenvolvimento tecnológico no domínio das medições e ensaios (1990/1994)
aprovada com as seguintes alterações:
ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (*)

(Alteração n^ 1)
Após o segundo considerando (novo considerando)
Considerando que se deve fomentar especificamente em
todo o âmbito comunitário a investigação de base em
todos os sectores estratégicos de investigação do programa-quadro;

(Alteração n2 2)
Após o segundo considerando (novo considerando)
Considerando que, para além do programa específico no
domínio do capital humano e da mobilidade, deve ser
assegurada a formação de investigadores em cada sector
estratégico de investigação do programa-quadro;
(*)

JO ní! C 174 d e 16.7.1990, p. 35
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(Alteração n2 3)
Após o segundo considerando (novo considerando)
Considerando ser desejável, no quadro do presente pro
grama, uma avaliação do impacto económico e social,
bem como dos possíveis riscos tecnológicos;

(Alteração n2 4)
Após o terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que será estabelecida uma estreita coope
ração entre o programa próprio do Centro Comum de
Investigação e o programa específico na medida em que o
Comité do programa específico será informado integral
mente sobre os resultados;

(Alteração ni! 5)
Quinto considerando
Considerando que, por força do artigo 4íí e do anexo I da
Decisão 90/221/Euratom, CEE, o montante considerado
necessário para o conjunto do programa-quadro inclui
uma verba de 57 milhões de ecus para a acção centrali
zada de divulgação e de valorização, que deverá ser
repartida proporcionalmente ao montante previsto para
cada acção; que a importância do presente programa
específico no âmbito da acção «Tecnologias industriais e
dos Materiais» conduz a uma redução da estimativa dos
recursos financeiros necessários ao presente programa
de 0,5 milhões de ecus, que deverão ser afectos à referida
acção centralizada, a fim de dar cumprimento ao dispos
to no n- 2, segunda frase, do artigo 1301- P do Tratado;

Considerando que, por força d o artigo 4u e do anexo I da
Decisão 90/221/Euratom, CEE, o montante considerado
necessário para o conjunto do programa-quadro inclui o
montante considerado necessário de 57 milhões de ecus
para a acção centralizada de divulgação e de valorização,
que deverá ser objecto de uma decisão do Conselho em
cooperação com o Parlamento; que a importância d o
presente programa específico no âmbito da acção «Tec
nologias industriais e dos Materiais» necessita de uma
contribuição financeira para a referida acção centraliza
da; que a referida contribuição será proporcional à
capacidade financeira do programa e corresponderá ao
pedido efectivo dos resultados da investigação por parte
dos agentes socioeconómicos em todos os Estados-membros;

(Alteração níí 6)
Décimo considerando
Considerando que, nos termos do artigo 1 30h G do
Tratado, as acções desenvolvidas pela Comunidade para
reforçar as bases científicas e tecnológicas da indústria
europeia e favorecer o desenvolvimento da competitivi
dade respectiva incluem o fomento da cooperação e m
matéria de investigação e desenvolvimento tecnológico
com países terceiros e organizações internacionais; que
tal cooperação pode revelar-se especialmente frutífera
para o desenvolvimento d o presente programa;

Considerando que, nos termos do artigo 1302 G do
Tratado, as acções desenvolvidas pela Comunidade para
reforçar as bases científicas e tecnológicas da indústria
europeia e favorecer o desenvolvimento da competitivi
dade respectiva incluem o fomento da coopèração em
matéria de investigação e desenvolvimento tecnológico
com países terceiros, em especial com os países da
Europa Oriental organizações internacionais; que tal
cooperação pode revelar-se especialmente frutífera para
o desenvolvimento do presente programa;
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(Alteração n2 7)
Artigo 1É adoptado um programa específico de investigação e de
desenvolvimento tecnológico para a Comunidade Econó
mica Europeia no domínio das medições e ensaios como
definido no anexo I, por um período de cinco anos com
início em 1 de Janeiro de 1990.

É adoptado um programa específico de investigação e de
desenvolvimento tecnológico para a Comunidade Econó
mica Europeia no domínio das medições e ensaios como
definido no anexo I, para o período compreendido entre a
data de publicação da presente decisão no Jornal Oficial e
31 de Dezembro de 1994.

(Alteração h2 8)
Artigo 21.
O montante das despesas comunitárias considera
do necessário para a realização da acção instaurada
pela presente decisão é de 140 milhões de ecus. Este
montante inclui 50 milhões de ecus destinados à realiza
ção das acções instauradas pela presente decisão e 90
milhões de ecus destinados às actividades através das
quais o CCI contribuirá para este programa e que serão
objecto de uma decisão a adoptar separadamente pelo
Conselho.

1.
O montante considerado necessário para a execução
do programa ascende a 50 milhões de ecus, nos quais se
incluiem as despesas com o pessoal e as despesas adminis
trativas.

2.
Do referido montante de 50 milhões de ecus são
deduzidos 0,5 milhões de ecus para a acção centralizada
da difusão e da valorização. O montante assim reduzido
a 49,5 milhões de ecus inclui as despesas com o pessoal,
que podem ascender no máximo a 16%.
3.
Uma repartição indicativa dos montantes consta do
anexo II.

2. Uma repartição indicativa dos montantes consta d o
anexo II.

4.
N o caso de o Conselho adoptar uma decisão, nos
termos do n2 4 do artigo 12 da Decisão 90/221/Euratom,
CEE, a presente decisão será objecto de uma adaptação
para ter em conta a decisão supracitada.

3. N o caso de o Conselho adoptar uma decisão, nos
termos d o n2 4 do artigo 12 da Decisão 90/221/Euratom/
CEE, a presente decisão será objecto de uma correspon
dente adaptação.

(Alteração n2 9)
Artigo 2-, n'i 5
5.
A autoridade orçamental determina as dotações
disponíveis para cada exercício,

4.
A autoridade orçamental determina as dotações
disponíveis para cada ano.

(Alteração n2 10)
Artigo 5-, n'~ 3
3. Os relatórios serão elaborados em relação com os
objectivos definidos no anexo I da presente decisão e nos
termos do disposto no n2 4 d o artigo 2h da Decisão
90/221 /Euratom, CEE.

3. O s relatórios serão elaborados e m relação com os
objectivos definidos no anexo I da presente decisão e nos
termos do disposto no n2 4 do artigo 22 da Decisão
90/221/Euratom, CEE, devendo ainda avaliar a coerência
da execução do programa com as seis grandes preocupa
ções formuladas no anexo II da Decisão 90/221/Euratom,
CEE.
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ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 11)
Artigo 6", n" 1, após o parágrafo único e n—2 e 3
O Parlamento Europeu deverá ser ampla e pontualmente
informado das deliberações do Comité.
2. Os contratos celebrados pela Comissão regulam os
direitos e obrigações de cada parte, incluindo as modali
dades de divulgação, de protecção e de valorização dos
resultados da investigação, em conformidade com as
disposições adoptadas nos termos do segundo parágrafo
do artigo 1302 K do Tratado.

2. Os contratos celebrados pela Comissão regulam os
direitos e obrigações de cada parte, incluindo as modali
dades de divulgação, de protecção e de valorização dos
resultados da investigação, em conformidade com as
disposições adoptadas nos termos do segundo parágrafo
do artigo 1302 K do Tratado, e, se necessário, as modali
dades de formação e avaliação.

3. É elaborado anualmente e actualizado, se for caso
disso, um programa dè trabalho que define os objectivos
pormenorizados e o tipo de projectos a desenvolver, bem
como as disposições financeiras correspondentes a adop
tar. A Comissão elaborará convites para a apresentação
de propostas de projectos com base nos programas de
trabalho anuais.

3. Aquando do lançamento do programa, será estabe
lecido um programa de trabalho que será regularmente
revisto. O referido programa definirá os objectivos
pormenorizados e o tipo de projectos a desenvolver, bem
como as disposições financeiras correspondentes a adop
tar.. A Comissão elaborará convites para a apresentação
de propostas de projectos com base no programa de
trabalho.

(Alteração n2 12)
Artigo 81. O processo estabelecido no artigo 72 é aplicável
relativamente a:

1. O processo estabelecido no artigo 72 é aplicável
relativamente a:

— elaboração e actualização dos programas de trabalho
referidos no n2 3 do artigo 62,
— avaliação dos projectos referidos no ponto 2 do
anexo III, bem como do montante previsto da contri
buição financeira da Comunidade, quando esses
projectos estão sujeitos ao processo ordinário refe
rido no ponto 4 do anexo III e o referido montante é
superior a 5 milhões de ecus,
— avaliação de todos os projectos submetidos ao pro
cesso excepcional referido no ponto 4 do anexo III
bem como do montante previsto da contribuição
financeira da Comunidade,
— médidas a adoptar para avaliação do programa.

— elaboração e actualização do programa de trabalho
referido no n2 3 do artigo 62,
— conteúdo dos convites para a apresentação de pro
postas previstas no anexo III,
— participação em projectos de organizações e empre
sas não comunitárias previstas no artigo 10-,
— possíveis adaptações da repartição indicativa dos
fundos prevista no anexo II,
— medidas a adoptar para avaliação do programa,
— medidas acessórias e disposições para a divulgação,
protecção e exploração dos resultados da investiga
ção, para fomentar a investigação de base, a forma
ção de investigadores e a avaliação tecnológica reali
zadas no âmbito do programa;
— acções concertadas referidas no ponto 2 do anexo III.

2. A Comissão pode consultar o Comité relativamente
a qualquer matéria que se insira no âmbito de aplicação
do programa.

2. A Comissão notificará o Parlamento Europeu dos
projectos de decisão que apresente ao Comité no exercí
cio das suas competências executivas.

A Comissão informa o Comité no que respeita a:
evolução do programa,
projectos de convites para a apresentação de pro
postas referidos no n'± 3 do artigo 6-,
projectos, referidos no ponto 2 do Anexo III, sujeitos
ao processo ordinário, relativamente aos quais a
participação da Comunidade não excede 5 milhões
de ecus, bem como resultados da avaliação respecti
va,
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—

medidas de acompanhamento,
do anexo III,

referidas no ponto 2

— acções concertadas, referidas no ponto 2 do ane
xo III.

(Alteração n£ 13)
Artigo 10No caso de a cooperação com países terceiros e organi
zações internacionais, para a prossecução dos objecti
vos do presente programa, exigir compromissos jurídi
cos entre a Comunidade e terceiros, a Comissão fica
autorizada a negociar, nos termos d o artigo 1302 N d o
Tratado, acordos internacionais que determinem as
modalidades dessa cooperação.

1.
A Comissão fica autorizada a negociar, nos termos
do artigo 130i! N d o Tratado, acordos internacionais com
países terceiros, com os membros da COST, com os países
membros da AECL e os países da Europa Central e
Oriental, no sentido de os associar a todo ou parte do
programa.

A decisão relativa à conclusão desses acordos é adopta
da nos termos do processo referido no n'i 2 do artigo
I3&10 do Tratado.

2. Sempre que sejam celebrados acordos-quadro de
cooperação científica e técnica entre a Comunidade e
países terceiros europeus, os organismos e empresas
estabelecidos nesses países poderão, de acordo com o
processo referido no artigo 62 e em função do critério de
vantagem mútua, participar num projecto empreendido
no âmbito do programa.

(Alteração n2 14)
Anexo I, introdução, terceiro parágrafo
O objectivo consiste em aperfeiçoar as medições, técni
cas de ensaio e análises químicas, quando estas não são
suficientemente rigorosas e, consequentemente, os labo
ratórios não podem obter acordo mútuo relativamente aos
resultados respectivos e quando os métodos de medição
são insuficientes para satisfazer os novos desafios da
indústria e d o controlo do ambiente, qualidade alimentar
e saúde.

O objectivo consiste em obter uma melhor harmonização
dos métodos de medição, análise e ensaios. Para atingir
este objectivo será necessário efectuar progressos nas
medições, técnicas de ensaio e análises químicas, quando
estas não são suficientemente rigorosas e, consequente
mente, os laboratórios não podem obter acordo mútuo
relativamente aos resultados respectivos e quando os
métodos de medição são insuficientes para satisfazer os
novos desafios da indústria e do controlo do ambiente,
qualidade alimentar e saúde.

(Alteração n2 15)
Anexo I, introdução, quarto parágrafo
A s actividades de investigação estarão intimamente liga
das às exigências d o mercado interno (como referido no
Livro Branco relativo à conclusão d o mercado interno) e
à execução de políticas comunitárias específicas. Será
igualmente garantida uma coordenação estreita com os
programas de investigação respectivos.

As actividades de investigação estarão intimamente liga
das às exigências d o mercado interno (como referido no
Livro Branco relativo à conclusão d o mercado interno) e
à execução de políticas comunitárias específicas. Será
igualmente garantida uma coordenação estreita com os
programas de investigação respectivos da Comunidade,
nomeadamente a actividade do CCI e dos Estados-membros, especialmente nos domínios dos métodos e da
normalização.
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(Alteração ní? 16)
Anexo I, Area I, primeiro parágrafo
O objectivo consiste em aperfeiçoar métodos de obtenção
de resultados seguros e reconhecidos internacionalmente
destinados à aplicação de directivas, relativas e m espe
cial, a produtos alimentares, ambiente e saúde.

O objectivo consiste em aperfeiçoar métodos de obtenção
d e resultados seguros e reconhecidos internacionalmente
destinados à aplicação de directivas, relativas em espe
cial, a produtos alimentares, produtos industriais,
ambiente e saúde.

(Alteração n^ 32)
Anexo I, Área 1, segundo parágrafo
O trabalho consistirá no desenvolvimento, aperfeiçoa
mento ou harmonização dos métodos de ensaio necessá
rios à preparação dos novos regulamentos e directivas
em matéria de agricultura, ambiente, saúde e produtos
industriais.

O trabalho consistirá no desenvolvimento, aperfeiçoa
mento ou harmonização dos métodos de ensaio necessá
rios à aplicação das directivas existentes e à elaboração de
novos regulamentos e directivas.
Neste contexto, o trabalho incidirá particularmente
sobre:
— análise de produtos agrícolas, incluindo os destinados
à alimentação animal,
— análise de produtos alimentares elaborados,
— determinação de poluentes no ar, águas e solos
(incluindo poluição bacteriana) e investigação de
biocontrolo,
— medições do ruído e determinação das substâncias
nocivas nos locais de trabalho,
— análises biomédicas,
— ensaios de produtos industriais.

(Alteração nii 18)
Anexo 1, Área 1, terceiro parágrafo
N o que respeita aos regulamentos e directivas existentes,
podem surgir dificuldades relativamente à aplicação e
harmonização de metodologias. Neste contexto, será
desenvolvido um trabalho, por exemplo, de apoio à
cooperação entre laboratórios de controlo alimentar com
vista à harmonização dos métodos e resultados, de
harmonização do sistema de determinação de hormonas
na carne, de detecção de substâncias perigosas na atmos
fera d o local de trabalho e de melhoria de qualidade das
análises químicas no contexto da próxima campanha de
monitorização da poluição do mar do Norte.

N o que respeita aos regulamentos e directivas existentes,
desenvolver-se-á a colaboração entre os diversos labora
tórios a fim de facilitar a superação de dificuldades na
aplicação e harmonização de metodologias.

(Alteração n^ 19)
Anexo I, Área 2, segundo parágrafo
O trabalho implicará projectos de cooperação para
solucionar problemas de medição e ensaio que surjam,
no discurso da preparação das novas normas europeias

O trabalho consistirá no desenvolvimento de projectos
conjuntos que permitam melhorar as técnicas de medição
e ensaio para produtos industriais, sempre que diferentes
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(CEN/CENELEC); projectos de cooperação para solu
cionar problemas de medição que surjam, a nível da
indústria, na aplicação de normas e evitar, em especial
que os laboratórios
obtenham resultados diversos,
embora utilizando o mesmo método-tipo; organização de
comparações interlaboratoriais, a fim de favorecer acor
dos de reconhecimento mútuo entre laboratórios de
ensaio.

laboratórios de um sector específico da indústria não
estejam de acordo sobre os seus resultados, o que inclui
rá:
— projectos conjuntos para a melhoria ou o desenvolvi
mento de novos métodos de ensaio susceptíveis de
serem traduzidos em normas europeias (CEN/
CENELEC), quando os progressos no respectivo
âmbito não sejam suficientes para a efectiva aplica
ção de uma directiva relativa a um determinado
produto;
— projectos conjuntos para a melhoria de métodos
normalizados de medição e ensaio, sempre que a sua
aplicação apresente dificuldades;
— apoio à organização de estudos comparativos interla
boratoriais, quando seja necessário, a fim de favore
cer acordos de reconhecimento mútuo entre laborató
rios de ensaio; nesse âmbito será fomentada uma
rede de trocas de metodologias e de amostras entre
laboratórios para garantir a manutenção de um
elevado grau de fiabilidade e eficiência. Será, ainda,
incentivada a harmonização das culturas e das moda
lidades operativas mediante intercâmbio de operado
res.

(Alteração n2 21)
Anexo I, Área 3, segundo e terceiro parágrafos
Em domínios como o alimentar, a agricultura, o ambien
te e as análises biomédicas, os meios de calibragem
serão constituídos por materiais de referência essencial
mente utilizados por laboratórios, a fim de estabelecer a
correspondência entre as análises ou ensaios respectivos
e uma referência comum.

No tocante às medidas físicas, serão criados padrões de
transferência no sentido de o s laboratórios nacionais de
metrologia de dimensão mais reduzida poderem estabele
cer relações com organizações mais amplas (com vista ao
acompanhamento das medidas ou à possibilidade de
investigar as suas origens), sendo prestada especial
atenção às necessidades dos Estados-membros mais
recentes.

De igual modo, serão desenvolvidas normas de transfe
rência relativamente a laboratórios nacionais de metrolo
gia de dimensão mais reduzida, normas essas que deve
rão ser postas em contacto com organizações mais
amplas. Tal processo deverá decorrer com especial
atenção às necessidades dos Estados-membros mais
recentes.

No tocante às análises químicas, serão desenvolvidos
padrões de referência para os parâmetros mais impor
tantes das determinações aplicadas na alimentação, agri
cultura, meio ambiente, higiene do local de trabalho,
análises biomédicas e produtos industriais, tal como
descrito na área 1.

(Alteração n2 22)
Anexo I, Área 4
O objectivo consiste em desenvolver novos métodos de
medição, como exigido pelas políticas comunitárias. A
actividade neste domínio implicará métodos de calibra
gem dos instrumentos utilizados em sistemas automatiza
dos de fabrico (programa desenvolvido em consulta com
a TI e com os programas industriais tecnológicos;
métodos de medição destinados a dimensões extrema
mente reduzidas (micro-metrologia),
em aplicações
como a microelectrónica, os componentes ópticos (em

O objectivo consiste em desenvolver novos métodos de
medição e análise, como exigido pelas políticas comuni
tárias. Para atingir este objectivo será efectuado um
esforço de investigação fundamental.
Estes esforços têm como objectivo a investigação e o
desenvolvimento de princípios e métodos de medição bem
como de novos métodos de análise para as aplicações
especiais atrás referidas (área 1).
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coordenação com o programa de TI); investigação e
desenvolvimento de princípios de medição que possam
conduzir a novas utilizações dos instrumentos; métodos
melhores e mais rápidos de controlo alimentar; métodos
de determinação da fórmula química de elementos polui
dores (ambiente) e de monitorização da poluição do
ambiente de trabalho; novos métodos necessários à
certificação de materiais de referência, em especial no
domínio das análises biomédicas.

Os trabalhos serão levados a cabo em coordenação com
outros programas específicos de I&D do programa-quadro e do Centro Comum de Investigação.

(Alteração rtí 23)
Anexo II, antes do primeiro parágrafo (novo parágrafo)
O organigrama considerado necessário para a duração
do programa compreende 34 lugares estatutários (A, B
e/ou C). A Comissão apresentará anualmente, no ante•projecto de orçamento, o número de efectivos considera
do necessário, bem como as despesas correspondentes. A
autoridade orçamental fixará as dotações.

(Alteração nii 24)
Anexo II, primeiro parágrafo
Área 1: Apoio a regulamentos e directivas

15-25%

Área 1: Apoio a regulamentos e directivas

20-30%

Área 2: Problemas sectoriais de ensaio

15-25%

Área 2: Problemas sectoriais de ensaio

20-30%

Área 3: Apoio a meios de calibragem

25-35%

Área 3: Apoio a meios de calibragem

20-30%

Área 4: Desenvolvimento de novos métodos
de medição

25-35%

Área 4: Desenvolvimento de novos métodos
de medição

20-30%

(Alteração n2 25)
Anexo II, após o segundo parágrafo (novos números)
1.
Deverá destinar-se um montante correspondente a,
pelo menos, 10% do montante total a projectos claramen
te definidos que tenham como objectivo o fomento da
investigação fundamental.
2.
Deverá destinar-se um montante correspondente a,
pelo menos, 2% do montante total a projectos destinados
a fomentar, a formação de investigadores nos âmbitos
abrangidos por este programa específico.
3. Os projectos referidos nos pontos 1 e 2 são objecto
de convenções celebradas com as universidades e institu
tos de investigação organizados em redes de investigação.
4.
Será utilizado um montante equivalente a 3-5% do
montante total considerado necessário para a avaliação
tecnológica e de riscos, sendo os resultados desta avalia
ção comunicados ao Parlamento Europeu juntamente
com os relatórios de avaliação.
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(Alteração n2 26)
Anexo III, n- 2, quinto parágrafo
As acções concertadas são aquelas definidas pelo Regu
lamento Financeiro.

As acções concertadas são aquelas definidas no artigo 922
do Regulamento Financeiro.
As percentagens de participação Comunitária serão fixa
das em conformidade com o anexo IV da Decisão 90/
/221/Euratom, CEE do Conselho.

(Alteração n2 27)
Anexo III, n'± 3, após o primeiro parágrafo
Os participantes nos projectos deverão efectuar 50% das
suas despesas de investigação e desenvolvimento na
Comunidade Europeia.
As pessoas singulares ou colectivas estabelecidas nos
países que concluíram com a Comunidade acordos que
prevêem uma cooperação em matéria de investigação
científica e técnica, podem, com base no critério da
vantagem mútua, participar nos projectos empreendidos
no âmbito do presente programa. Este tipo de contraentes
não beneficia da participação financeira da Comunidade,
contribuindo para as despesas administrativas gerais.

As pessoas singulares ou colectivas estabelecidas nos
países que concluíram com a Comunidade acordos que
prevêem uma cooperação em matéria de investigação
científica e técnica, podem, com base no critério da
vantagem mútua, participar nos projectos empreendidos
no âmbito do presente programa. Este tipo de contraentes
não beneficia da participação financeira da Comunidade
a cargo do programa-quadro, contribuindo para as des
pesas administrativas gerais.

(Alteração n2 28)
Anexo III, n'± 4, após o segundo parágrafo (novos parágrafos)
Sempre que estejam cumpridos todos os requisitos de
excelência científica, em conformidade com as orienta
ções acordadas entre o Conselho e o Parlamento Euro
peu, e caso existam diversas propostas de projectos de
igual valor científico, será dada preferência:
i)

a propostas de projectos em cuja realização interve
nham participantes de regiões menos desenvolvidas
e/ou regiões industriais em declínio, tal como defini
das nos artigos 82 e 92 do Regulamento (CEE)
n2 2052/88 do Conselho,

ii) a propostas de projectos em que intervenham peque
nas e médias empresas ou uma associação deste tipo
de empresas.
A Comissão determinará para cada caso se a direcção do
programa, ou partes do mesmo, pode ser realizada por
organizações ou instituições não pertencentes à Comissão
e delegará o trabalho em conformidade.

(Alteração n2 29)
Anexo III, n~ 4, sétimo parágrafo
A Comissão elaborará um vade mecum que especificará o
conjunto das regras aplicáveis a este projecto excepcional
a fim de garantir a sua transparência.

A Comissão elaborará um vade mecum que especificará o
conjunto das regras aplicáveis a este projecto excepcional
a fim de garantir a sua transparência e transmitirá o
referido vade mecum ao Parlamento, o mais tardar até à
data de adopção da presente decisão.
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(Alteração n2 30)
Anexo III, n'~ 5 bis (novo)
5 bis. Nenhum Estado-membro poderá imputar ao
orçamento nacional, regional, local, departamental ou a
outro tipo de orçamento governamental, os montantes
concedidos a organizações do referido Estado-membro
para a realização de projectos aceites em conformidade
com o processo de selecção de projectos referido no n? 4.

(Alteração

31)

Anexo III, n" 7
7. A divulgação dos conhecimentos adquiridos no
âmbito de realização dos projectos é efectuada, por um
lado, no interior do programa específico e, por outro,
através de uma acção centralizada em conformidade
com a decisão referida no terceiro parágrafo do artigo 4sí
da Decisão 90/221 /Euratom, CEE.

7. A divulgação dos conhecimentos adquiridos no
âmbito de realização dos projectos é efectuada, por um
lado, no interior do programa específico, e em conformi
dade com as disposições que regem a acção centralizada
que deve ser objecto de uma decisão do Conselho em
cooperação com o Parlamento Europeu, nos termos do
terceiro parágrafo do artigo 42 da Decisão 90/221/
/Euratom/CEE. A contribuição financeira do presente
programa ascende a... ecus, em conformidade com as
disposições financeiras da Decisão... do Conselho relativa
à acção centralizada.

— A3-307/91

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
(Processo de cooperação: primeira leitura)
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
decisão que adopta um programa específico de investigação e desenvolvimento tecnológico no
domínio das medições e ensaios (1990/1994)
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(90) 157 — SYN 262) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do n^ 2 do artigo 1302Q do Tratado CEE
(C3-160/90),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia e o parecer
da Comissão dos Orçamentos (A3-307/91),
1. Aprova a proposta da Comissão, sem prejuízo das alterações que nela introduziu, em
conformidade com o resultado da votação do respectivo texto;
2. Insta a Comissão a modificar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n2 3 do artigo 149do Tratado CEE;
3. Reserva-se o direito de recorrer ao processo de concertação, caso o Conselho pretenda
afastar-se do texto aprovado pelo Parlamento;
(')

JO n!!C 174 d e 16.7.90, p. 3 5
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4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da
Comissão;
5. Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará, nos termos do n2 2, alínea a),
do artigo 1492 do Tratado CEE, as alterações aprovadas pelo Parlamento;
6.

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.

16. Fiscalização e controlo das transferências de resíduos

** I

— Proposta de regulamento CC)M(90) 415 — SYN 305 (')

Proposta de regulamento (CEE) do Conselho relativo à fiscalização e ao controlo das
transferências de resíduos no interior, à entrada e à saída da Comunidade
aprovada com as seguintes alterações (2):
TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
D A S C O M U N I D A D E S E U R O P E I A S (*)

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 1)
Após o terceiro considerando (novo considerando)
Considerando a declaração exarada por alguns Estados-membros e pela Comissão na Acta Final da Convenção
de Basileia, no sentido de empreenderem todos os esfor
ços, no âmbito de uma cooperação regional, para pôr
termo à exportação e importação de resíduos;

(Alteração n? 2)
Após o quarto considerando (novo considerando)
Considerando que o parecer do Paralamento Europeu de
25 de Maio de 1989 (') pede a interdição da exportação de
resíduos tóxicos e perigosos;
(')

JO n2 C 158 de 26.6.1989, p. 232 (alt. 34 e 35)

(Alteração n2 3)
Sexto considerando
Considerando que é necessário organizar a fiscalização e
o controlo das transferências de todos e quaisquer resíduos, sem prejuízo de isenções para algumas categorias
de resíduos;
(')
O
(*)

Considerando que é necessário organizar a fiscalização e
o controlo das transferências de todos e quaisquer resí
duos;

Esta proposta foi objecto d o relatório A3-301/91
Em conformidade com o disposto no n!i 2 d o artigo 40i! do Regimento, esta proposta é de novo enviada à comissão competente
J O n £ C 289 de 17.11.1990, p. 9
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(Alteração nií 4)
Décimo considerando
Considerando que a Resolução do Conselho de 7 de Maio
de 1990 sublinha a importância da auto-suficiência
comunitária quanto à eliminação dos resíduos;

Considerando que a Resolução do Conselho de 7 de Maio
de 1990 e a Resolução do Parlamento Europeu, de 19 de
Fevereiro de 1991 sobre uma estratégia comunitária
comum para a gestão de resíduos ('), sublinham a
importância da auto-suficiência comunitária quanto à
eliminação dos resíduos;
(')

JO n2 C 72 de 18.3.1991, p. 34

(Alteração n2 5)
Após o décimo considerando (novo considerando)
Considerando que a Comunidade deve, tendo em conta as
disposições concretas em matéria de resíduos, intensifi
car os seus esforços, de modo a que cada região da'
Comunidade possa ser auto-suficiente quanto à elimina
ção dos resíduos (por exemplo, com o concurso dos
Fundos Estruturais, do BEI, etc.);

(Alteração nií 6)
Após o décimo considerando (novo considerando)
Considerando que é desejável que os Estados-membros
procurem ser auto-suficientes em matéria de gestão de
resíduos, de acordo com planos e políticas nacionais na
matéria;

(Alteração n2 7)
Décimo terceiro considerando
Considerando que pode ser aplicado um regime simplificado no que se refere aos resíduos destinados à valori
zação, reservando simultaneamente à possibilidade de
uma intervenção a nível do destino se as modalidades da
valorização puserem a saúde humana ou o ambiente em
perigo;

Suprimido

(Alteração n^ 94)
Décimo sétimo considerando
Considerando que as transferências de resíduos destina
dos à eliminação para os países em desenvolvimento
devem ser reduzidas com prioridades no pleno respeito
das decisões tomadas por esses países em matéria de
resíduos;

Considerando que a proibição total de exportação de
resíduos da Comunidade, com excepção dos resíduos que
se destinam a ser aproveitados, é a forma mais eficaz de
prevenir fraudes e de aplicar o princípio da proximidade
e da gestão autónoma dos resíduos (a excepção mencio
nada dizendo unicamente respeito aos países da AECL);
que o Parlamento Europeu já exigiu, na sua Resolução
supracitada de 19 de Fevereiro de 1991 sobre uma
estratégia comunitária para a gestão dos resíduos, a
instauração de uma proibição total da respectiva expor
tação;
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(Alteração n2 109)
Após o décimo sétimo considerando (novo considerando)
Considerando que a Comissão concederá, a pedido dos
países em desenvolvimento, uma ajuda financeira desti
nada à formação de inspectores e à criação de sistemas
adequados de controlo com vista à fiscalização das
proibições às importações provenientes da Comunidade
com destino aos países em desenvolvimento;

(Alteração r£ 87)
Décimo oitavo considerando
Considerando que é conveniente prever a retoma dos
resíduos se a transferência não poder ser levada a efeito
em conformidade com as cláusulas do contrato;

Considerando que é conveniente assegurar a retoma dos
resíduos se a transferência não poder ser levada a efeito
em conformidade com as cláusulas do contrato;

(Alteração n2 9)
Vigésimo considerando
Considerando que é conveniente que, no trajecto comu
nitário, cada transferência de resíduos seja submetida à
constituição de uma garantia, com excepção das transfe
rências de resíduos destinados à valorização que se
realizem entre autoridades competentes da Comunidade;

Considerando que é conveniente que, no trajecto comu
nitário, cada transferência de resíduos que se realize entre
autoridades competentes da Comunidade seja submetida
à constituição de uma garantia;

(Alteração n^ 10)
Vigésimo segundo considerando
Considerando que, para impedir que constituam um risco
inútil, os resíduos devem ser embalados e rotulados de
acordo com as regras da técnica; que as instruções a
seguir em caso de perigo ou de acidente devem acompa
nhar os resíduos, para que a população e o ambiente
sejam protegidos contra os perigos susceptíveis de ocor
rer durante a operação;

Considerando que, para impedir que constituam um risco
inútil, os resíduos devem ser embalados e rotulados de
acordo com as regras da técnica; que as instruções a
seguir em caso de perigo ou de acidente devem acompa
nhar os resíduos, para que a população e o ambiente
sejam protegidos contra os perigos susceptíveis de ocor
rer durante a operação, e que as pessoas envolvidas na
transferência sejam informadas dos riscos inerentes à
transferência de resíduos, quer para a sua saúde, quer
para o ambiente;

(Alteração ni 11)
Após o vigésimo terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que deverá ser criada, no seio da Comis
são, uma task force para a transferência de resíduos,
cujas competências deverão ser, posteriormente, transfe
ridas para a Agência Europeia do Ambiente e/ou, em
tempo oportuno, para as estruturas criadas com base nos
princípios da Convenção de Basileia; que essa task force
deverá proceder à recolha de informações sobre os fluxos
de resíduos, efectuar levantamentos estatísticos e dar
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conhecimento dessas informações aos Estados-membros;
que, à partir do momento em que a Agência Europeia do
Ambiente entre em funções, deverá actuar como institui
ção de controlo, podendo, para tal, nomear inspectores
próprios, que procederão a inspecções locais; que, em
casos duvidosos, os inspectores deverão transmitir as
suas suspeitas às autoridades policiais nacionais, bem
como às autoridades competentes em matéria de elimina
ção dos resíduos;

(Alteração n2 12)
Após o vigésimo terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que um sistema obrigatório de auditoria
ambiental facilitaria a fiscalização e controlo dos fluxos
de resíduos perigosos e, consequentemente, as respectivas
transferências;

(Alteração n2 13)
Artigo 2-, n- 1, alínea e)
e)

«Correspondente», o órgão central designado por
cada Estado-membro e pela Comissão, nos termos do
artigo 25-,

e) «Correspondente», o órgão central designado por
cada Estado-membro e pela Comissão, encarregado
de informar e orientar as pessoas e empresas que a
ele se dirijam;

(Alteração n2 88)
Artigo 2-, n- I, alínea h)
h) «Eliminação», qualquer utilização dos resíduos
constante d o Anexo II A;

h) «Eliminação», qualquer utilização dos resíduos
constante do Anexo II A, que garanta um alto nível
de protecção do ambiente e da saúde humana, pelo
menos igual às normas em vigor na CEE;

(Alteração n2 14)
Artigo 2-, n" I, alínea i)
i)

«Centro autorizado», qualquer estabelecimento ou
empresa autorizado ou aprovado em conformidade
com o artigo 6 - da Directiva 75/439/CEE do Conse
lho ('), o artigo 8- da Directiva 75/442/CEE do
Conselho ( 2 ), o artigo 6- da Directiva 76/403/CEE d o
Conselho Q ou o artigo 9- da Directiva 78/319/CEE
d o Conselho ( 4 );

i)

«Centro autorizado», qualquer estabelecimento ou
empresa autorizado, aprovado em conformidade com
o artigo 62 da Directiva 75/439/CEE do Conselho ('),
dos artigos 92,10-, 11° e 122 da Directiva 91/156/CEE
do Conselho ( 2 ), o artigo 62 da Directiva 76/403/CEE
do Conselho ( 3 ) ou o artigo 92 da Directiva 78/
/319/CEE do Conselho ( 4 ) ou incluído no âmbito de
aplicação dos referidos artigos;

(')
(2)
(')
(4)

J O rtí L 194 de 25.7.1975, p. 23
JO n1' L 194 de 25.7.1975, p. 39
J O ns L 108 de 26.4.1976, p. 41
J O rtí L 84 de 31.3.1978, p. 4 3

(')
(2)
(•')
(J)

J O n » L 194 de 25.7.1975, p. 23
JO n° L 78 de 26.3.1991, p. 32
J O n- L 108 de 26.4.1976, p. 41
J O n!i L 84 de 31.3.1978, p. 43
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(Alterações n2£ 15 e 89)
Artigo 2-, n" I, alínea j)
j)

«Valorização», qualquer utilização
constantes do anexo II B\

dos resíduos

j)

«Valorização», qualquer operação de reciclagem, de
aproveitamento, ou quaisquer outras acções, cujo
objectivo seja o de obter matérias-primas secundá
rias, de acordo com métodos racionais do ponto de
vista ambiental e que garanta um alto nível de
protecção do ambiente e da saúde humana, pelo
menos igual às normas em vigor na CEE (cf. anexo II,
secção B);

(Alteração n2 16)
Artigo 2'-, n" 1, alínea o bis) (nova)
o bis) Resíduos perigosos, todos os resíduos abrangidos
pela Directiva 78/319/CEE relativa aos resíduos tóxi
cos e perigosos;

(Alteração n2 17)
Artigo 2% n- I, alínea o ter) (nova)
o ter) Eliminação ou valorização ecologicamente racio
nais, eliminação ou valorização conformes, pelo
menos, às normas comunitárias já em vigor nesta
matéria (ou, quando não existam, às normas corres
pondentes em vigor nos Estados-membros em ques
tão);

(Alteração n2 110)
Artigo 2-, n- 2, alínea d)
d) Os resíduos constantes de uma lista a preparar em
conformidade com o artigo 312, desde que não
estejam contidos no Anexo III ou, se o estiverem, não
possuam nenhuma das características indicadas no
Anexo V, nem estejam contidos no Anexo VI, na
medida em que esses resíduos sejam efectivamente
destinados à valorização.

d) Os resíduos constantes de uma lista a preparar em
conformidade com o artigo 312, que não se encon
trem no âmbito de aplicação da Directiva 78/319/
/CEE, na medida em que esses resíduos sejam
efectivamente destinados à valorização.

(Alteração n2 19)
Artigo 3-, n- 1
1. Quando o notificador tiver a intenção de transferir
ou mandar transferir resíduos para fins de eliminação da
jurisdição de uma autoridade competente para a de outra
autoridade competente, ou de os fazer transitar pela
jurisdição de uma ou várias autoridades competentes, e
sem prejuízo do artigo 132 e do n2 2 do artigo 142, enviará
uma notificação à autoridade competente de destino e
uma cópia às autoridades competentes de' expedição e de
trânsito.

1.
Quando o notificador tiver a intenção de transferir,
ou mandar transferir, quer resíduos para fins de elimina
ção, quer resíduos perigosos destinados à valorização, da
jurisdição de uma autoridade competente para a de outra
autoridade competente, ou de os fazer transitar pela
jurisdição de uma ou várias autoridades competentes, e
sem prejuízo do artigo 132 e do n2 2 do artigo 142, enviará
uma notificação à autoridade competente de destino e
uma cópia às autoridades competentes de expedição e de
trânsito.

16. 12.91

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? C 326/135
Quarta-feira, 20 de Novembro de 1991

TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração

20)

Artigo 3-, n- 4, primeiro travessão
à origem e à composição dos resíduos, incluindo a
identidade do produtor e, tratando-se de resíduos de
diversas proveniências, um inventário pormenorizad o dos resíduos bem como, se tal informação existir,
a identidade dos produtores iniciais,

— à origem e à composição dos resíduos, incluindo a
identidade d o produtor e, tratando-se de resíduos de
diversas proveniências, um inventário pormenoriza
do dos resíduos, bem como a identidade dos produtores iniciais; devendo a não apresentação desta
informação ser justificada,

(Alteração n^ 21)
Artigo 3-, n" 4, quinto travessão
à existência de um contrato com o destinatário
relativo à eliminação dos resíduos. Se o transporte se
efectuar entre dois estabelecimentos da mesma enti
dade, o acordo supramencionado será substituído por
uma declaração apresentada pela entidade em ques
tão, assumindo o compromisso de eliminar os resí
duos.

à existência de um contrato com o destinatário
relativo à eliminação dos resíduos. Se o transporte se
efectuar entre dois estabelecimentos da mesma enti
dade, o acordo supramencionado será substituído por
uma declaração apresentada pela entidade e m ques
tão, assumindo o compromisso de eliminar ou valo
rizar os resíduos,

(Alteração nH 22)
Artigo 3'-, n- 4, após o quinto travessão (novo travessão)
— à descrição dos perigos eventualmente resultantes
dos resíduos para o ambiente e a saúde pública,
mediante recurso a abreviaturas cuja interpretação
seja tão clara quanto possível,

(Alteração n2 23)
Artigo 3-, n- 4, após o quinto travessão (novo travessão)
— à forma como são cumpridas as exigências em maté
ria de transporte nos termos do artigo 202 (rotula
gem, embalagem, instruções, etc.) e ao respeito de
cláusulas de eventuais convenções internacionais de
transportes que abranjam a transferência de resí
duos,

(Alteração níí 24)
Artigo 3'-, n- 4, após o quinto travessão (novo travessão)
— às qualificações profissionais dos condutores even
tualmente previstas por convenções internacionais,
ou exigidas pela Comunidade ou pelos Estados-membros por onde é efectuado o transporte.

(Alteração n2 25)
Artigo 4'-, n" 1
1. Após recepção da notificação, a autoridade compe
tente de destino enviará um aviso de recepção ao notificador. A contar da data de envio d o aviso de recepção, a
autoridade competente disporá de trinta dias para consen
tir a transferência com ou sem reservas, ou para recusar a

1. Após recepção da notificação, a autoridade compe
tente de destino enviará um aviso de recepção ao notificador. A contar da data de envio do aviso de recepção, a
autoridade competente disporá de trinta dias para consen
tir a transferência com ou sem reservas, ou para recusar a
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autorização de proceder à transferência, ou para solicitar
um complemento de informação. Essa recusa ou essas
reservas baseiam-se em objecções feitas em conformida
de com os n2í2 , 3 e 4. A autoridade competente de destino
enviará uma cópia d o aviso de recepção, bem como da
sua resposta às outras autoridades competentes interessa
das, bem como ao destinatário.

autorização de proceder à transferência, ou para solicitar
um complemento de informação. Essa recusa ou essas
reservas baseiam-se em objecções feitas em conformida
de com os n2í 2 e 4 ou com os programas ou políticas
nacionais em matéria de gestão de resíduos, ou na
apreciação de uma recomendação formulada pela autori
dade competente em conformidade com o n? 3; da
apreciação devem constar os motivos de todas as decisões
que conduziram a uma recusa, a uma reserva, à imposi
ção de condições ou a uma objecção. A autoridade
competente de destino enviará uma cópia do aviso de
recepção, bem como da sua resposta às outras autorida
des competentes interessadas, bem como ao destinatário.

(Alteração n2 26)
Artigo 4'i, n'~ 3, primeiro e segundo parágrafos
3.
A autoridade competente de expedição tem o direito
de levantar objecções à transferência prevista, no prazo
de vinte dias a contar da data de recepção da cópia d o
aviso de recepção, se existir um centro autorizado sensi
velmente mais próximo do que o centro escolhido pelo
notificador e que utilize as tecnologias adequadas para
garantir um nível elevado de protecção d o ambiente e da
saúde humana.

3. As autoridades competentes de expedição e de
destino têm o dever de proibir a transferência prevista, no
prazo de vinte dias a contar da data de recepção da cópia
do aviso de recepção, para um dos centros propostos pelo
notificador se existir um outro centro autorizado:
a) Que utilize as tecnologias adequadas para garantir
um nível elevado de protecção do ambiente e da
saúde humana,
b) Que esteja sensivelmente mais próximo do local de
expedição,
c) Que tenha capacidade e esteja apto a receber resí
duos destinados à eliminação.

Na sua apreciação, essa autoridade competente terá em
conta todas as circunstâncias pertinentes, como a situa
ção geográfica, a natureza dos resíduos, os aspectos
económicos da operação a fim de evitar qualquer distor
ção arbitrária da concorrência, a capacidade e a disponi
bilidade do centro previsto ou a execução de programas
ou de planos elaborados por força do artigo 52 d a
Directiva 75/439/CEE, do artigo 62 da Directiva 75/
/442/CEE, do artigo 62 da Directiva 76/403/CEE ou do
artigo 122 da Directiva 78/319/CEE. Essa autoridade é
obrigada a fundamentar a sua decisão. Se for caso disso,
competirá ao notificador comprovar que a eliminação
não pode ser efectuada, nas proximidades, do modo e nas
condições supramencionadas.

Na sua apreciação, essa autoridade competente terá em
conta todas as circunstâncias pertinentes:
— como a situação geográfica,
— a natureza dos resíduos,
— os aspectos económicos da operação a fim de evitar
qualquer distorção arbitrária da concorrência,
— as possibilidades de eliminação ou de valorização
noutros centros específicos e autorizados, como por
exemplo, em centros do produtor,
— a execução de programas ou de planos elaborados
por força do artigo 52 da Directiva 75/439/CEE, do
artigo 72 da Directiva 91/156/CEE (que altera a
Directiva 75/442/CEE), do artigo 62 da Directiva
76/403/CEE ou do artigo 122 da Directiva 78/319/
/CEE. Essa autoridade é obrigada a fundamentar a
sua decisão. Nestes casos, competirá ao notificador
comprovar que a eliminação não pode ser efectuada,
nas proximidades, do modo e nas condições supra
mencionadas.

(Alteração n2 27)
Artigo 4'-, n- 7, primeiro parágrafo
7.
A transferência só poderá ser efectuada após recep
ção, pelo notificador, da autorização da autoridade com
petente d e destino. Esta apenas concede a autorização se

7.
A transferência só poderá ser efectuada após recep
ção, pelo notificador, da autorização da autoridade com
petente de destino e apresentação de um documento que
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nãô existirem objecções da sua parte e da parte da
autoridade competente de expedição ou impondo as
reservas decorrentes dessas objecções.

comprove que a notificação foi transmitida à task force
para a actividades de coordenação e de divulgação.
Aquela apenas concede a autorização se não existirem
objecções da sua parte e da parte da autoridade compe
tente de expedição ou impondo as reservas decorrentes
dessas objecções.

(Alteração n? 28)
Artigo 5-, n~ 1
1. D e acordo com as obrigações que lhe competem por
força d o artigo 3-, o notificador pode recorrer a um
processo de notificação geral sempre que resíduos que
apresentam essencialmente as mesmas características
física e químicas forem transferidos regularmente para o
mesmo destinatário passando pelas jurisdições das mes
mas autoridades competentes.

1. De acordo com as obrigações que lhe competem por
força do artigo 3^, o notificador pode recorrer a um
processo de notificação geral sempre que resíduos que
apresentam essencialmente as mesmas características
física e químicas e sejam submetidas ao mesmo tipo de
tratamento forem transferidos regularmente para o mes
m o destinatário passando pelas jurisdições das mesmas
autoridades competentes.

(Alteração n^ 29)
Artigo 6-, n- 4
4. N o prazo de quinze dias a contar da recepção dos
resíduos, o destinatário enviará ao notificador e às auto
ridades competentes interessadas uma cópia d o docu
mento de acompanhamento devidamente preenchido.

4. N o prazo de dez dias a contar da recepção dos
resíduos, o destinatário enviará ao notificador e às auto
ridades competentes interessadas uma cópia d o docu
mento de acompanhamento devidamente preenchido. A
autoridade competente de expedição remeterá uma cópia
à task force para a transferência de resíduos.

(Alterações n™ 30 e 118)
Artigo 7-, n'~ 1, frase introdutória
1. O s resíduos efectivamente destinados à valorização
estão sujeitos ao disposto nos artigos 3^, 4^ e 62, excepto
se se verificarem as seguintes condições:

1. O s resíduos efectivamente destinados à valorização
— à excepção dos resíduos perigosos —, e cuja parte a
valorizar constitui uma parte importante da quantidade
total, estão sujeitos ao disposto nos artigos 3-, 42 e 6-,
excepto se se verificarem as seguintes condições:

(Alteração nií .113)
Artigo 7'-, n'~ 1, alínea b), após o terceiro travessão (novos travessões)
— o processo de eliminação previsto dos resíduos rema
nescentes após a valorização;
— o tipo de valorização;
— a quantidade de material valorizado em relação à
quantidade remanescente.
(Alteração n2 117)
Artigo 7, n" 2
2.
A autoridade competente de destino pode decidir
que não levantará objecções no caso de transferências
para um destinatário determinado. A autoridade compe
tente pode estabelecer um limite temporal à sua decisão.

2.
A autoridade competente de destino pode decidir
que não levantará objecções no caso de transferências
para um destinatário determinado. A autoridade compe
tente pode estabelecer um limite temporal à sua decisão.
A autoridade competente de destino informará, através
de uma cópia, a Task Force responsável pela transferên
cia de resíduos.
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(Alterações n2£ 114 e 96)
Artigo 91. É proibida a exportação dos resíduos referidos no
Anexo III {a não ser que não possuam nenhuma das
características indicadas no Anexo V) bem como dos
resíduos referidos no Anexo IV:
a) para um Estado que não seja parte na Convenção de
Basileia;
b) para a zona situada a sul do paralelo 60" do
hemisfério Sul.

1. É proibida a exportação de todos os resíduos para
fora da Comunidade, exceptuando aqueles que se desti
nam à valorização noutros países da OCDE que sejam
parte na Convenção de Basileia. Esta éxcepção é válida
por um período de sete anos a partir da entrada em vigor
deste regulamento.

2. É proibida a exportação dos resíduos referidos nos
Anexos III e IVpara um Estado ACP; esta proibição não
obsta a que um Estado-membro, para o qual um Estado
ACP tenha decidido exportar resíduos para tratamento,
reexporte os resíduos tratados para o Estado ACP em
questão.

2. O disposto no número anterior não obsta a que um
Estado-membro, para o qual um Estado ACP tenha
decidido exportar resíduos para tratamento, reexporte os
resíduos tratados para o Estado ACP em questão.

3. Sem prejuízo do artigo 132 e do n2 2 do artigo 142, é
proibida a exportação de resíduos:

3. Sem prejuízo do artigo 132 e do n2 2 do artigo 142, é
proibida a exportação de resíduos destinados à valoriza
ção noutros Estados da OCDE:

a) para um Estado que proiba a importação desses
resíduos ou que não tenha dado o seu acordo por
escrito à importação específica desses resíduos;

a) quando esta exportação ocorrer para um Estado que
proiba a importação desses resíduos ou que não tenha
dado o seu acordo por escrito à importação específica
desses resíduos;

b) se a autoridade competente de expedição tiver razões
para acreditar que os resíduos não serão geridos no
Estado de destino segundo métodos ecologicamente
racionais;

b) se a autoridade competente de expedição tiver razões
para acreditar que os resíduos não serão reciclados no
Estado de destino segundo métodos ecologicamente
racionais;

c)

c) na falta de uma autorização emitida por força dos
n2í 2 e 3 do artigo 102.

na falta de uma autorização emitida por força dos
n2£ 2 e 3 do artigo 102.

c bis) para um Estado-membro da OCDE que não
proíba a exportação de resíduos para países tercei
ros.
4. Além disso, a autoridade competente de expedição
apenas poderá autorizar a exportação dos resíduos

4. Além disso, a autoridade competente de expedição
apenas poderá autorizar a exportação de certos resíduos
para valorização em outros Estados da OCDE

a)

a) se os meios técnicos e as instalações necessárias bem
como a valorização dos resíduos corresponderem
pelo menos aos padrões em vigor na Comunidade e se
a valorização tiver sido regulamentada no âmbito de
um acordo bilateral;

se os meios técnicos e as instalações necessárias ou
os locais de eliminação pretendidos para eliminar os
resíduos em questão segundo métodos ecologica
mente racionais e eficazes não se encontrarem dis
poníveis na Comunidade, ou

b) se o Estado de destino tiver declarado que os
resíduos em questão constituem uma matéria-prima
necessária às indústrias de valorização.

Suprimido

5. A autoridade competente de expedição exigirá que
os resíduos cuja exportação está prevista sejam geridos
segundo métodos ecologicamente racionais durante toda
a transferência, bem como no Estado de destino.

5. A autoridade competente de expedição exigirá que
os resíduos que se destinam à valorização e cuja exporta
ção está prevista sejam geridos segundo métodos ecolo
gicamente racionais durante toda a transferência, bem
como no Estado de destino.
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(Alteração n2 41)
Artigo 10-, n~ 1
1. Em caso de exportação de resíduos a partir da
Comunidade para eliminação ou valorização num Estado
terceiro, o notificador enviará a notificação à autoridade
competente de expedição através do documento de acom
panhamento uniforme indicado no n- 3 do artigo 3-, e
remeterá uma cópia ao destinatário e às autoridades
competentes interessadas.
O notificador velará no sentido de que a notificação
permita aos Estados terceiros interessados avaliar as
consequências das transferências previstas para a saúde
humana e o ambiente.
A , autoridade competente de expedição enviará sem
demora, por escrito, ao notificador um aviso de recepção
de notificação.

1. Em caso de exportação de resíduos a partir da
Comunidade para valorização num Estado terceiro, o
notificador enviará a notificação à autoridade competente
de expedição através do documento de acompanhamento
uniforme indicado no n£ 3 do artigo 32, e remeterá uma
cópia ao destinatário e às autoridades competentes inte
ressadas.
O notificador velará no sentido de que a notificação
permita aos Estados terceiros interessados avaliar as
consequências das transferências previstas para a saúde
humana e o ambiente. .
A autoridade competente de expedição enviará sem
demora, por escrito, ao notificador e à task force para a
transferência de resíduos um aviso de recepção de
notificação.

(Alteração n2 42)
a)

Artigo IO1-, n- 2, alínea a)
O consentimento escrito do Estado de destino para a
a) O consentimento escrito do Estado de destino para a
transferência prevista;
valorização prevista;
(Alteração n2 43)
Artigo 10-, n" 2, alínea b)

b) A confirmação pelo Estado de destino da existência
de um contrato entre o notificador e o destinatário
que indique uma gestão racional dos resíduos consi
derados;

b) A confirmação pelo Estado de destino da existência
de um contrato entre o notificador e o destinatário
que indique uma gestão racional do ponto de vista
ambiental dos resíduos considerados e destinados à
valorização; deverá ser anexada uma cópia do con
trato;

(Alteração nH 44)
Artigo 10-, n- 2, segundo parágrafo
A autoridade competente de expedição tomará a sua
decisão, o mais tardar, três meses após a recepção da
notificação, e enviá-la-á ao notificador. Enviará uma
cópia autenticada da decisão às outras autoridades com
petentes interessadas bem como à estância aduaneira de
saída da Comunidade.

A autoridade competente de expedição tomará a sua
decisão, o mais tardar, seis semanas após a recepção da
notificação, e enviá-la-á ao notificador. Enviará uma
cópia autenticada da decisão às outras autoridades com
petentes interessadas bem como à estância aduaneira de
saída da Comunidade.

(Alteração n2 45)
Artigo 10-, n'±3
3. Em derrogação do n2 2, no caso de os resíduos serem
eliminados num Estado terceiro limítrofe do último
Estado-membro de trânsito, este poderá reservar à sua
autoridade competente de trânsito o direito de emitir a
autorização segundo as modalidades do mesmo número.
Um Estado-membro que tiver a intenção de exercer o
direito que lhe é conferido pelo presente número, infor
mará a Comissão e os outros Estados-membros de tal
facto. O Estado-membro apenas pode exercer tal direito
após três meses, pelo menos, da comunicação dessa
informação.

3. Em derrogação do n2 2, no caso de os resíduos serem
valorizados num Estado terceiro limítrofe do último
Estado-membro de trânsito, este poderá reservar à sua
autoridade competente de trânsito o direito de emitir a
autorização segundo as modalidades do mesmo número.
Um Estado-membro que tiver a intenção de exercer o
direito que lhe é conferido pelo presente número, infor
mará a Comissão e os outros Estados-membros de tal
facto. O Estado-membro apenas pode exercer tal direito
após três meses, pelo menos, da comunicação dessa
informação.
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(Alteração n2 46)
Artigo 10n8. Logo que os resíduos tenham abandonado a Comu
nidade, a estância aduaneira de saída da Comunidade
enviará uma cópia d o documento de acompanhamento à
autoridade competente que emitiu a autorização.

8

8. Logo que os resíduos tenham abandonado a Comu
nidade, a estância aduaneira de saída da Comunidade
enviará uma cópia do documento de acompanhamento à
autoridade competente que emitiu a autorização. Segui
damente, a autoridade competente enviará uma cópia da
folha de acompanhamento à task force para a transferên
cia de resíduos.

(Alteração n2 47)
Artigo IO1-, n- 9
9.
Se a autoridade competente que emitiu a autoriza
ção não tiver recebido, seis semanas após os resíduos
terem abandonado a Comunidade, informação do desti
natário da recepção dos resíduos, informará imediata
mente desse facto a autoridade competente de destino.
Fará o mesmo se, noventa dias após os resíduos terem
abandonado a Comunidade, não tiver recebido informa
ção do destinatário do término das operações de elimina
ção ou de valorização, segundo as modalidades da
autorização.

9.
Se a autoridade competente que emitiu a autoriza
ção não tiver recebido, quatro semanas após os resíduos
terem abandonado a Comunidade, informação do desti
natário da recepção dos resíduos, informará imediata
mente desse facto a autoridade competente de destino.
Fará o mesmo se, noventa dias após os resíduos terem
abandonado a Comunidade, não tiver recebido informa
ção do destinatário do término das operações de valoriza
ção, segundo as modalidades da autorização.

(Alteração n2 115)
Artigo 11-, n- I a 3
1.
É proibida a importação dos resíduos referidos no
Anexo 111 (a não ser que esses resíduosj não possuam
nenhuma das características indicadas no Anexo V), bem
como dos resíduos referidos no Anexo IV, provenientes
de um Estado que não seja parte na Convenção de
Basileia.

1.
É proibida a importação de resíduos, a não ser que se
trate de determinados resíduos destinados à valorização,
que provenham de outros Estados da OCDE que sejam
parte na Convenção de Basileia. Esta excepção limita-sç a
um período de sete anos a partir da entrada em vigor do
presente regulamento.

2. Sem prejuízo d o artigo 132 e do n2 2 d o artigo 142, é
proibida a importação de resíduos na falta de uma
autorização emitida por força d o n2 5.

2. Sem prejuízo d o artigo 132 e do n2 2 do artigo 142, é
proibida a importação de resíduos na falta de uma
autorização emitida por força do n2 5.

3.
A autoridade competente de destino proibirá a
introdução de resíduos na sua jurisdição se tiver razões
para acreditar que tais resíduos não serão aí geridos
segundo métodos ecologicamente racionais.

3.
A autoridade competente de destino decidirá de
acordo com os critérios estabelecidos pelo Artigo 42.
Poderá ainda proibir a introdução de resíduos se:
— tiver razões para acreditar que tais resíduos não serão
aí geridos segundo métodos ecologicamente racio
nais e valorizados dentro do prazo previsto;
— tiver razões para acreditar que as normas de valori
zação em vigor no país exportador são mais rigoro
sas.

(Alteração n2 50)
Artigo 11-, n- 4
4.
A notificação será enviada à autoridade competente
de destino através do documento de acompanhamento
uniforme indicado no n2 3 d o artigo 32, com cópia para o

4.
A notificação será enviada à autoridade competente
de destino através do documento de acompanhamentp
uniforme indicado no n2 3 d o artigo 32, com cópia para o
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destinatário e para as autoridades competentes de trânsi
to. O documento de acompanhamento deve ser emitido
pela autoridade competente de destino e impresso e
preenchido numa das línguas oficiais da Comunidade à
escolha da autoridade competente de destino.

destinatário e para as autoridades competentes de trânsi
to, bem como para a task force para a transferência de
resíduos. O documento de acompanhamento deve ser
emitido pela autoridade competente de destino e impres
so e preenchido numa das línguas oficiais da Comunida
de à escolha da autoridade competente de destino.

(Alteração n2 51)
Artigo 11-, n- 5
5.
A autoridade competente de destino enviará sem
demora por escrito ao notificador um aviso de recepção
da notificação. Num prazo de 3 meses a contar da
recepção da notificação, ela autoriza a transferência com
ou sem reserva, ou recusa a autorização de proceder à
transferência, ou solicita um complemento de informa
ção. As recusas e as reservas devem ser fundamentadas.
A autoridade competente enviará uma cópia autenticada
da resposta definitiva às autoridades competentes interes
sadas, à estância aduaneira de entrada na Comunidade e
ao destinatário.

5.
A autoridade competente de destino enviará sem
demora por escrito ao notificador um aviso de recepção
da notificação. Num prazo de seis semanas a contar da
recepção da notificação, ela autoriza a transferência com
ou sem reserva, ou recusa a autorização de proceder à
transferência, ou solicita um complemento de informa
ção. As recusas e as reservas devem ser fundamentadas.
A autoridade competente enviará uma cópia autenticada
da resposta definitiva às autoridades competentes interes
sadas, à estância aduaneira de entrada na Comunidade e
ao destinatário.

(Alteração n2 52)
Artigo 11-, n- 6
6.
A autoridade competente de destino e, se for caso
disso, a ou as autoridades competentes de trânsito dentro
da Comunidade dispõem d o prazo de vinte dias a seguir à
notificação para estabelecer, se necessário, condições
relativas a o transporte dos resíduos. Tais autoridades
competentes interessadas, não podem ser mais severas do
que as estabelecidas relativamente a transferências seme
lhantes efectuadas integralmente dentro da jurisdição da
autoridade competente em causa.

6.
A autoridade competente de destino e, se for caso
disso, a ou as autoridades competentes de trânsito dentro
da Comunidade dispõem d o prazo de dez dias a seguir à
notificação para estabelecer, se necessário, condições
relativas ao transporte dos resíduos. Tais autoridades
competentes interessadas, não podem ser mais severas d o
que as estabelecidas relativamente a transferências seme
lhantes efectuadas integralmente dentro da jurisdição da
autoridade competente em causa.

(Alteração nH 53)
Artigo 11-, n- 8
8. N o prazo de quinze dias a contar da recepção dos
resíduos, o destinatário enviará ao notificador e às auto- '
ridades competentes interessadas uma cópia do docu
mento de acompanhamento devidamente preenchido.

8. N o prazo de dez dias a contar da recepção dos
resíduos, o destinatário enviará ao notificador, às autori
dades competentes interessadas, bem como à task force
para a transferência de resíduos uma cópia d o documen
to de acompanhamento devidamente preenchido. .

(Alteração níí 54)
Artigo 11-, n'~ 9
9. N o prazo de sessenta dias após a entrada dos
resíduos na Comunidade, o destinatário informará o
notificador e as autoridades competentes interessadas do
término das operações de eliminação ou de valorização
segundo as modalidades da autorização.

9. N o prazo de sessenta dias após a entrada dos
resíduos na Comunidade, o destinatário informará o
notificador e as autoridades competentes interessadas.
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(Alteração n2 55)
Artigo 12'-, n'~ 2
2.
A última autoridade competente de trânsito na
Comunidade enviará imediatamente ao notificador um
aviso de recepção da notificação. As outras autoridades
competentes comunitárias comunicarão as suas reacções
à última autoridade competente de trânsito na Comunida
de, que adopta posteriormente uma posição através de
resposta escrita ao notificador no prazo de sessenta dias,
autorizando a transferência com ou sem reservas, recu
sando a autorização de proceder à transferência, ou
solicitando um complemento de informação. As recusas
ou reservas devem ser fundamentadas. Essa autoridade
enviará uma cópia autenticada da sua resposta às outras
autoridades competentes interessadas e às estâncias
aduaneiras de entrada e de saída da Comunidade.

2.
A última autoridade competente de trânsito na
Comunidade enviará imediatamente ao notificador um
aviso de recepção da notificação. As outras autoridades
competentes comunitárias comunicarão as suas reacções
à última autoridade competente de trânsito na Comunida
de, que adopta posteriormente uma posição através de
resposta escrita ao notificador no prazo de trinta dias,
autorizando a transferência còm ou sem reservas, recu
sando a autorização de proceder à transferência, ou
solicitando um complemento de informação. As recusas
ou reservas devem ser fundamentadas. Essa autoridade
enviará uma cópia autenticada da sua resposta às outras
autoridades competentes interessadas e às estâncias
aduaneiras de entrada e de saída da Comunidade.

(Alteração n2 56)
Artigo 12-, n- 3, segundo travessão
não tiver recebido qualquer resposta no prazo de
sessenta dias a contar da recepção do aviso de
recepção.

— não tiver recebido qualquer resposta no prazo de
trinta dias a contar da recepção do aviso de recepção,

(Alteração n2 57)
Artigo 12'-, n~ 4
4. As autoridades competentes de trânsito na Comuni
dade dispõem de um prazo de vinte dias a seguir à
notificação para estabelecer, se for caso disso, condições
relativas ao transporte dos resíduos. Tais condições, que
devem ser comunicadas ao notificador, com cópia às
autoridades competentes interessadas, não podem ser
mais severas do que as estabelecidas relativamente a
transferências semelhantes efectuadas integralmente
dentro da jurisdição da autoridade competente em causa.

4. As autoridades competentes de trânsito na Comuni
dade dispõem de um prazo de dez dias a seguir à
notificação para estabelecer, se for caso disso, condições
relativas ao transporte dos resíduos. Tais condições, que
devem ser comunicadas ao notificador, com cópia às
autoridades competentes interessadas, não podem ser
mais severas do que as estabelecidas relativamente a
transferências semelhantes efectuadas integralmente
dentro da jurisdição da autoridade competente em causa.

(Alteração n2 58)
Artigo 12'i, n- 5
5.
O documento de acompanhamento é emitido pela
última autoridade competente de trânsito na Comunida
de. É impresso e preenchido em língua inglesa ou
francesa.

5.
O documento de acompanhamento é emitido pela
última autoridade competente de trânsito na Comunida
de. É preenchido na língua escolhida pela autoridade
competente.

(Alteração n2 59)
Artigo 12'i, n'~ 6
6. As disposições dos n2£ 1, 2 e 3 do artigo 62 são
aplicáveis por analogia. Um exemplar do documento de
acompanhamento é entregue pelo transportador à estân
cia aduaneira de saída quando os resíduos abandonarem a
Comunidade.

6. As disposições dos n2í 1, 2 e 3 do artigo 62 são
aplicáveis por analogia. Um exemplar do documento de
acompanhamento é entregue pelo transportador à estân
cia aduaneira de saída quando os resíduos que se desti
nam à valorização abandonarem a Comunidade.
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(Alteração nií 60)
Artigo 12-, n- 7
7. Logo que os resíduos tenham abandonado a Comu
nidade, a estância aduaneira de saída da Comunidade
envia uma cópia d o documento de acompanhamento à
última autoridade competente de trânsito na Comunida
de. Além disso, o notificador declara ou certifica a essa
autoridade competente, o mais tardar seis semanas após
os resíduos terem abandonado a Comunidade, que esses
resíduos chegaram ao destino previsto.

7. Logo que os resíduos tenham abandonado a Comu
nidade (para valorização), a estância aduaneira d e saída
da Comunidade envia uma cópia d o documento de
acompanhamento à última autoridade competente de
trânsito na Comunidade. Esta transmite,, por seu turno,
uma cópia à task force para a transferência de resíduos.
Além disso, o notificador declara ou certifica a essa
autoridade competente, o mais tardar seis semanas após
os resíduos para valorização terem abandonado a Comu
nidade, que esses resíduos chegaram ao destino previsto.

(Alteração níí 61)
Artigo 13'±
Sempre que uma transferência de resíduos autorizada
pelas autoridades competentes interessadas não possa ser
levada a cabo em conformidade com as cláusulas d o
contrato, a autoridade competente de expedição velará no
sentido de que o notificador os reintroduza na sua
jurisdição, a menos que a sua eliminação possa efectuar-se de outra forma, segundo métodos ecologicamente
racionais, no prazo de noventa dias a contar d o momento
e m que a autoridade competente de expedição seja
informada. Quando a eliminação implicar a transferência
de resíduos para a jurisdição de outra autoridade compe
tente distinta da de expedição, deve ser feita uma nova
notificação. O Estado-membro d e expedição e todos os
Estados-membros de trânsito não se oporão à reintrodução desses resíduos.

Sempre que uma transferência de resíduos autorizada
pelas autoridades competentes interessadas não possa ser
levada a cabo em conformidade com as cláusulas do
contrato, a autoridade competente de expedição velará no
sentido de que o notificador os reintroduza na sua
jurisdição de origem, a menos que a sua eliminação possa
efectuar-se de outra forma, segundo métodos racionais do
ponto de vista ambiental, no prazo de noventa dias a
contar d o momento e m que a autoridade competente de
expedição seja informada. Quando a eliminação implicar
a transferência de resíduos para a jurisdição de outra
autoridade competente distinta da de expedição, deve ser
feita uma nova notificação. O Estado-membro de expedi
ção e todos os Estados-membros de trânsito não se
oporão à reintrodução desses resíduos.

(Alteração níí 62)
Artigo 13- bis (novo)
Artigo 132 bis
É proibido o transporte de resíduos perigosos a bordo de
aviões ou de barcos destinados ao transporte de passagei
ros.

(Alteração n£ 63)
Artigo 14-, n- 1, alínea a)
a) Efectuadas sem que a notificação tenha sido enviada
a todas as autoridades competentes interessadas em
conformidade com o presente regulamento;

a) Efectuadas sem que a notificação tenha sido enviada
a uma ou mais autoridades competentes interessadas
e m conformidade com o presente regulamento;

(Alteração n2 64)
Artigo 14'i, n" 1, alínea d)
d) Que não forem substancialmente
documento de acompanhamento;

conformes

ao

d) Que não forem conformes à descrição constante do
documento de acompanhamento;
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(Alteração n2 66)
Artigo 17-, n~ 1
1. N o âmbito dos títulos III, IV e V, o notificador pode
recorrer a um processo de notificação geral sempre que
resíduos que apresentam essencialmente as mesmas
características físicas e químicas forem transferidos regu
larmente para o mesmo destinatário passando pelas
mesmas autoridades competentes.

1. N o âmbito dos títulos III, IV e V, o notificador pode
recorrer a um processo de notificação geral sempre que
resíduos que apresentam essencialmente as mesmas
características físicas e químicas ou tenham sido subme
tidos ao mesmo método de tratamento forem transferidos
regularmente para o mesmo destinatário passando pela
mesma alfândega e pelas mesmas autoridades competen
tes.

(Alteração n? 67)
Artigo 201-, n- -1 (novo) e n- 1, alíneas a) e b)
- 1 . As disposições de convenções internacionais de
transportes assinadas por Estados-membros são aplicá
veis na medida em que abranjam os resíduos que são
objecto deste regulamento.
1. As transferências de resíduos devem satisfazer as
seguintes condições:

1. As transferências de resíduos devem satisfazer as
seguintes condições:

a) Os resíduos devem ser embalados segundo as regras
da técnica;

a) Os resíduos devem ser embalados segundo as regras
da técnica;

b) As embalagens devem ostentar rótulos adequados
que indiquem, além da natureza, a composição dos
resíduos e a quantidade de resíduos, o(s) número(s)
de telefone da ou das pessoas que podem fornecer e m
qualquer momento instruções ou pareceres durante a
transferência;

b) As embalagens devem ostentar rótulos adequados
que indiquem, além da natureza, a composição dos
resíduos e a quantidade de resíduos, o(s) número(s)
de telefone da ou das pessoas que podem fornecer e m
qualquer momento instruções ou pareceres durante a
transferência; deverá ser ainda prevista uma descri
ção dos eventuais perigos decorrentes para o meio
ambiente e para a saúde pública;

(Alteração n£ 68)
Artigo 22% n- 1
1.
Sem prejuízo das disposições comunitárias e nacio
nais relativas à responsabilidade civil, seja qual for o
local de eliminação dos resíduos, o produtor destes
tomará todas as medidas necessárias para proceder à
eliminação dos resíduos de modo a proteger a qualidade
d o ambiente, em conformidade com a Directiva 75/
/442/CEE, incluindo as disposições específicas indicadas
no n2 2, alínea f), do seu artigo 22, e com o presente
regulamento.

1.
Sem prejuízo das disposições comunitárias e nacio
nais relativas à responsabilidade civil, seja qual for o
local de eliminação ou valorização dos resíduos, o produ
tor destes tomará todas as medidas necessárias para
proceder à eliminação ou valorização dos resíduos de
modo a proteger a qualidade d o ambiente, em conformi
dade com a Directiva 75/442/CEE, incluindo as disposi
ções específicas indicadas no n2 2, alínea 0» d o seu arti
g o 2-, e com o presente regulamento. As operações de
valorização deverão ser efectuadas no prazo de noventá
dias a contar da transferência e a acumulação de material
destinado à valorização não poderá ultrapassar àquele
período.

(Alteração n2 69)
Artigo 23Qualquer documento dirigido às autoridades competen
tes ou por estas enviado deve ser conservado durante,
pelo menos, três anos.

Qualquer documento dirigido às autoridades competen
tes ou por estas enviado deve ser conservado durante,
pelo menos, cinco anos.
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(Alteração n? 70)
Artigo 24Os Estados-membros designarão a ou as autoridades
competentes para efeitos da aplicação do presente regu
lamento numa determinada zona. Para o trânsito, será
designada uma única autoridade competente por cada
Estado-membro.

Cada Estado-membro designará uma única autoridade
competente para efeitos da aplicação do presente regula
mento. Esta autoridade poderá delegar parte das suas
competências numa autoridade sob a sua tutela. Para o
trânsito, será designada uma única autoridade competen
te por cada Estado-membro.

(Alteração n2 71)
Artigo 24- bis (novo)
Artigo 242 bis
O controlo da aplicação deste regulamento ficará a cargo
da Agência Europeia do Ambiente, assim que esta se
encontre em funções. Até lá, esta tarefa é confiada à task
force para a, transferência de resíduos, instituída no seio
da Comissão. Está encarregada de recolher informação
sobre o volume de resíduos, analisar estatísticas e dar
conhecimento destas informações aos Estados-membros.

(Alteração nu 72)
Artigo 25-, n- 1
1. Os Estados-membros e a Comissão designarão cada
qual um correspondente encarregado de informar e orien
tar as pessoas ou empresas que a ele se dirigirem.

1. Os Estados-membros e a Comissão (task force para
a transferência de resíduos) designarão cada qual um
correspondente encarregado de informar e orientar as
pessoas ou empresas que a ele se dirigirem.

(Alteração n^ 73)
Artigo 25-, n" 2
2. A Comissão reunirá periodicamente esses corres
pondentes a fim de examinar com os mesmos os proble
mas levantados pela aplicação do presente regulamento.

2. A Comissão (task force para a transferência de
resíduos) reunirá periodicamente esses correspondentes a
fim de examinar com os, mesmos os problemas levanta
dos pela aplicação do presente regulamento.

(Alteração n2 74)
Artigo 25-, n- 3
3. O correspondente da Comissão comunicará aos
correspondentes dos Estados-membros as questões que
lhe forem colocadas e que sejam da competência respec
tiva e vice-versa.

3. O correspondente da Comissão (task force para a
transferência de resíduos) comunicará aos corresponden
tes dos Estados-membros as questões que lhe forem
colocadas e que sejam da competência respectiva e
vice-versa.

(Alteração n2 75)
Artigo 26-, n'~ 1
1. Os Estados-membros comunicarão à Comissão, o
mais tardar em 1 de Outubro de 1991, as denominações,
endereços e números de telefone, de telex e de telecópia

1. Os Estados-membros comunicarão à Comissão
(task force para a transferência de resíduos), o mais
tardar em 1 de Outubro de 1991, as denominações,
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das autoridades competentes e dos correspondentes, bem
como das instalações, estabelecimentos ou empresas
titulares de uma autorização nos termos do n~ 4, quarto
travessão, do artigo 32, bem como os carimbos das
autoridades competentes.

endereços e números de telefone, de telex e de telecópia
das autoridades competentes e dos correspondentes, bem
como das instalações, estabelecimentos ou empresas
titulares de uma autorização nos termos do n2 4, quarto
travessão, d o artigo 32, bem como os carimbos das
autoridades competentes.
Os Estados-membros comunicarão regularmente à
Comissão (task force para a transferência de resíduos),
as alterações de tais informações.

O s Estados-membros comunicarão regularmente
Comissão, as alterações de tais informações.

à

(Alteração n- 76)
Artigo 26-, n- 2
2.
A Comissão transmitirá sem tardar tais informações
aos outros Estados-membros, bem como ao Secretariado
da Convenção de Basileia.

2.
A Comissão (task force para a transferência de
resíduos) transmitirá sem tardar tais informações aos
outros Estados-membros, bem como ao Secretariado da
Convenção de Basileia. A Comissão velará pela publica. ção dessas informações no Jornal Oficial das Comunida
des Europeias.

(Alteração n- 77)
Artigo 27-, n- 1
1. Em consulta com a Comissão, os Estados-membros
designam, à entrada e à saída da Comunidade, estâncias
aduaneiras de entrada e de saída para as transferências de
resíduos.

1. Em consulta com a Comissão (task force para a
transferência de resíduos), os Estados-membros desig
nam, à entrada e à saída da Comunidade, estâncias
aduaneiras de entrada e de saída para as transferências de
resíduos.

(Alteração n2 99)
Artigo 3(K n- 3
3. Com base nesses relatórios, a Comissão redigirá
anualmente um relatório de síntese que apresentará ao
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económi
co e Social.

3. Com base nesses relatórios, a Comissão redigirá
anualmente um relatório de síntese que apresentará ao
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económi
co e Social. A Comissão identificará no seu relatório todo
e qualquer Estado-membro do qual não tenha recebido a
informação requerida nos termos do n21, ou relativamen
te ao qual considere que a informação apresentada não é
satisfatória.

(Alteração n2 78)
Artigo 32-, primeiro parágrafo
A Comissão é assistida por um comité composto por
representantes dos Estados-membros e presidido pelo
representante da Comissão.

A Comissão é assistida por um comité, de acordo com o
previsto pelo disposto no artigo 182 da Directiva 91/
/156/CEE.

(Alteração n2 79)
Artigo 322, segundo parágrafo
O representante da Comissão submete à apreciação do
Comité um projecto das medidas a tomar. O Comité
emite o seu parecer sobre esse projecto num prazo que o
presidente pode fixar em função da urgência da questão
em causa. O parecer é emitido por maioria, nos termos

Suprimido
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previstos no n'- 2 do artigo 148- do Tratado para a
adopção das decisões que o conselho é chamado a tomar
sob proposta da Comissão. Nas votações no seio do
Comité, os votos dos representantes dos Estados-membros estão sujeitos à ponderação definida no mesmo
artigo. O presidente não participa na votação.

(Alteração n2 80)
Artigo 32-, terceiro parágrafo
A Comissão adopta medidas que são imediatamente
aplicáveis. Todavia, se tais medidas não forem confor
mes ao parecer emitido pelo Comité, elas serão imedia
tamente comunicadas pela Comissão ao Conselho. Neste
caso, a Comissão pode diferir, por um período de um mês
ou mais a contar da data desta comunicação, a aplicação
das medidas que aprovou.

Suprimido

(Alteração n2 81)
Artigo 32-, quarto parágrafo
O Conselho, deliberando por maioria qualificada, pode
tomar uma àecisão diferente no prazo previsto no pará
grafo anterior.

Suprimido

(Alteração n2 82)
Artigo 32- bis (novo)
Artigo 322 bis
A Comissão apresentará, até 1 de Julho de 1992, uma
proposta de regulamento com vista a que o transporte de
resíduos perigosos passe a ser efectuado, tanto quanto
possível, por via férrea.

(Alteração n- 112)
Artigo 32" ter (novo)
Artigo 322 ter
A Comissão previrá, para todos os projectos industriais
financiados pela Comunidade que de alguma forma
produzam resíduos, programas de limitação e elimina
ção dos mesmos que correspondam aos padrões em vigor
na CE.

(Alteração n2 83)
Anexo I
O anexo / é substituído pelo anexo I da Directiva
91/156/CEE que altera a Directiva 75/442/CEE.
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(Alteração n2 84)
Anexo II, secção A
A secção A do anexo II é substituída pelo anexo I da
Directiva 91/156/CEE que altera a Directiva 75/442/
CEE.

(Alteração n2 85)
Anexo II, secção B

i

A secção B do anexo II é substituída pelo anexo I da
Directiva 91/156/CEE que altera a Directiva 75/442/
/CEE, com excepção do procedimento R9 (regeneração e
outras utilizações dos óleos).
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ANEXO

I

Resultado da votação nominal
( + ) = A favor
( —) = Contra
(O) = Abstenção

Debate sobre questões actuais, urgentes e muito importantes — recurso
Proposta de resolução B 3-1796/91

(+)
AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANDRÉS
MOLET, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BETTINI,
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CHANTERIE, COATES, COIMBRA MARTINS, CO LIN O SALAMANCA, CORNELISSEN,
COT, COX, CRAMPTON, D A C U N H A OLIVEIRA, DALSASS, DALY, DAVID, D E
PICCOLI, D E VITTO, D E VRIES, DESMOND, D Í E Z D E RIVERA, VAN DIJK, DUARTE
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MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, M E D I N A ORTEGA, MIRANDA D E LAGE,
MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MORETTI, MOTTOLA, MULLER, NEWENS,
NEWTON D U N N , NIELSEN T., N O R D M A N N , OREJA AGUIRRE, PACK, PAISLEY,
PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PEREIRA V., PETERS, PIRKL, PLANAS PUCHADES,
PRAG, PROUT, VAN PUTTEN, RAWLINGS, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, ROSSETTI,
ROUMELIOTIS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER,
SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SPECIALE, SPERONI, STAES,
STEWART-CLARK, TINDEMANS, TITLEY, TSIMAS, TURNER, VAYSSADE, VÁZQUEZ
FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VITTINGHOFF, VON D E R
VRING, VAN D E R WAAL, VON WECHMAR, WEST, WIJSENBEEK, WILSON, VON
WOGAU, WYNN.

(-)
LANDA MENDIBE, SONNEVELD, STEVENS.

(O)
ALAVANOS, CHEYSSON, DILLEN, EPHREMIDIS, NEUBAUER, RIBEIRO.

Relatório Caudron doe. A 3-308/91
Radiodifusão de sinais de televisão via satélite
Alteração 31/corr., n°. 1
(+ )
BEAZLEY C., BETHELL, CAPUCHO, CASSIDY, CATHERWOOD, COCHET, COX,
CRAMON-DAIBER, D E VRIES, DEFRAIGNE, VAN DIJK, ELLES J . , FAYOT, GASÒLIBA I
BÕHM, GÕRLACH, G R Õ N E R , HOLZFUSS, HOWELL, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO,
JACKSON F., JACKSON M., J U N K E R , KELLETT-BOWMAN, K U H N , LAMASSOURE,
LANGER, LANNOYE, MAHER, MAIBAUM, MCINTOSH, MONNIER-BESOMBES, D E
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BURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO
CARDOSO, CAUDRON, CEYRAC, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN,
COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY,
CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN,
DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE VITTO, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE
RIVERA, DILLEN, DONNELLY, ESCUDER CROFT, FANTINI, FERNÁNDEZ ALBOR,
FITZGERALD, FLORENZ, FORD, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GOEDMAKERS,
GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART,
HARRISON, HERMAN, HERZOG, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI,
IODICE, IVERSEN, JAKOBSEN, JARZEMBOWSKI, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH,
KÕHLER H., LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN,
LANGES, LAUGA, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VIL APLANA,
LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MANTOVANI, MARCK, MARTINEZ, MATTINA,
MAYER, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAlDI, MEDINA ORTEGA,
MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH,
MUSSO, NEUBAUER, NEWENS, NIANIAS, N 0 R CHRISTENSEN, ODDY, OOSTLANDER,
ORTIZ
CLIMENT,
PACK,
PAGOROPOULOS,
PASTY,
PÉREZ
ROYO,
PERY,
PESMAZOGLOU, PETERS, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS
GRAU, PORRAZZINI, PRONK, PUERTA, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ,
REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHE, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR,
ROSMINI, ROSSETTI, ROTHE, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SÃLZER,
SAINJON, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER,
SCHLEICHER, SCHODRUCH, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B-, SISÓ CRUELLAS,
SONNEVELD, STEVENSON, SUÁREZ GONZALEZ, THEATO, TINDEMANS, TITLEY,
TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN
HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERHAGEN, VERNIER, VON
DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WEST, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER,
WURTZ, WYNN, ZAWOS, ZELLER.

(O)
JEPSEN.

Alteração 31/corr., n°. 2
(

+)

VON
ALEMANN,
BEAZLEY C.,
BERTENS,
BETHELL,
CAPUCHO,
CASSIDY,
CATHERWOOD, COCHET, COX, CRAMON-DAIBER, DE VRIES, DEFRAIGNE, VAN
DIJK, ELLES J . , GARCIA, GASÒLIBA I BÕHM, GÕRLACH, GRÕNER, HOFF, HOLZFUSS,
HOWELL,
INGLEWOOD,
JACKSON F.,
JUNKER,
KELLETT-BOWMAN,
KUHN,
LAMASSOURE, LANGER, LANNOYE, MAHER, MAIBAUM, MARQUES MENDES,
MCINTOSH, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE,
NEWTON DUNN, 0'HAGAN, ONUR, PATTERSON, PETER, PLUMB, PRAG, PRICE,
RAWLINGS, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTH LEY, SAKELLARIOU, SALISCH,
SAMLÀND, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN,
SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., TURNER, VITTINGHOFF, VQN DER VRING, VAN
DER WAAL, WALTER, WETTIG, WIJSENBEEK.
(-)
AINARDl, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA
MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARZANTI, BELO, BENOIT, BEUMER, BIRD,
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BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, VAN D E N BRINK, BURON,
CABEZÓN ALONSO, D E LA CÂMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO
CARDOSO, CAUDRON, CEYRAC, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN,
COIMBRA
MARTINS,
COLINO
SALAMANCA,
COLOM
I
NAVAL,
COONEY,
CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, D A CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN,
DALSASS, DAVID, D E GIOVANNI, DE VITTO, DENYS, DESAMA, DÍEZ D E RIVERA,
DILLEN, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY, ESCUDER CROFT, FANTINI,
FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ,
FORD, FUNK, GALLE, GOEDMAKERS, GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ,
HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERZOG, HOON,
HOPPENSTEDT,
HUGHES,
IMBENI,
IODICE,
IZQUIERDO
ROJO,
JAKOBSEN,
JARZEMBOWSKI, KLEPSCH, KÕHLER H., LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS,
LANE, LANGES, LAUGA, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LUCAS PIRES,
LULLING, LUSTER, MARCK, MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN,
MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, METTEN, MOTTOLA, MUSSO,
NEUBAUER, NEWENS, NIANIAS, N 0 R CHRISTENSEN, ODDY, OOSTLANDER, ORTIZ
CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PASTY, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU,
PETERS, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PRONK,
RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, REGGE, REYMANN,
RINSCHE, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, ROSMINI, ROSSETTI,
ROUMELIOTIS,
RUBERT
DE
VENTÓS,
SÃLZER,
SAINJON,
SANTOS,
SANZ
FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCHÕNHUBER,
SIERRA
BARDAJÍ,
SIMPSON B.,
SISÓ CRUELLAS,
SONNEVELD,
STAVROU,
STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE,
TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE
LÓPEZ, VAN
HEMELDONCK,
VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERHAGEN, VERNIER, VOHRER, VON WECHMAR,
WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAWOS, ZELLER.

Alteração 9, n° 1, 2? parte

AINARDI, ALEXANDRE, ALVAREZ D E PAZ, ANTONY, ARBELOA MURU, AVGERINOS,
BALFE, BARZANTI, BELO, BENOIT, BERTENS, BEUMER, BIRD, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONTEMPI, VAN D E N BRINK, BURON, CABEZÓN ALONSO, D E LA
CÂMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CAUDRON, CEYRAC, CHRISTIANSEN,
COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM
I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID,
DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE
RIVERA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY,
FALCONER,
FORD,
GALLE,
GARCIA,
GASÒLIBA
I
BÕHM,
GOEDMAKERS,
GOLLNISCH, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOLZFUSS,
HOON, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, LAMASSOURE, LARIVE,
LINKOHR, LOMAS, LUSTER, MAHER, MARQUES MENDES, MARTINEZ, MATTINA,
MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA ORTEGA,
MEGAHY, METTEN, D E MONTESQUIOU-FEZENSAC, NEWENS, NIANIAS, NIELSEN T.,
NORDMANN, ODDY, PAGOROPOULOS, PÉREZ ROYO, PERY, PIMENTA, PIQUET,
PISONI N., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PUERTA,
RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROUMELIOTIS,
RUBERT D E VENTÓS, SÃLZER, SAINJON, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL,
SCHODRUCH, SCHÕNHUBER, SIERRA BARDAJÍ, SMITH L., STEVENSON, TITLEY,
TOMLINSON, TONGUE, TRAUTMANN, TSIMAS, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI,
VAN DER WAAL, WEST, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WURTZ, WYNN.

(-)
ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BEAZLEY C., BETHELL,
BINDI, BOCKLET, BÕGE, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY,
CATHERWOOD,
CHANTERIE,
CHIABRANDO,
COONEY,,
CORNELISSEN,
CRAMON-DAIBER, CUSHNAHAN, DALSASS, DE VITTO, D E VRIES, VAN DIJK,
ELLES J . , ESCUDER CROFT, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I
CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FUNK,
GARCÍA AMIGO, GÕRLACH, GRÕNER, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU,
HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, IODICE, JACKSON M., JAKOBSEN,
JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKI, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT,
KLEPSCH,
KÕHLER H.,
KUHN,
LAFUENTE
LÓPEZ,
LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LAUGA,
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LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, MAIBAUM,
MANTOVANI, MARCK, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MENRAD, MERZ, MIRANDA
DE LAGE, MOORHOUSE, MOTTOLA, MULLER, MUNTINGH, MUSSO, NEWTON DUNN,
N 0 R CHRISTENSEN, 0'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ
CLIMENT, PACK, PASTY, PATTERSON, PESMAZOGLOU^ PETER, PETERS, PIERMONT,
PIRKL, PLUMB, POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS,
REDING, RINSCHE, ROGALLA, ROMERA I ALCÀZAR, ROTH, ROTH-BEHRENDT,
ROTHE, ROTH LEY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SCHINZEL,
SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SEAL,
SELIGMAN, SIMMÒNDS, SIMONS, SIMPSON B.,
SISÓ CRUELLAS,
SMITH A.,
SONNEVELD, STAVROU, STEWART-CLARK, SUAREZ GONZÁLEZ, TAZDAÍT, THEATO,
TINDEMANS, TOPMANN, TURNER, VAN HEMELDONCK, VERHAGEN, VITTINGHOFF,
VON DER VRING, WALTER, WETTIG, VON WOGAU, ZAWOS, ZELLER.

(O)
GRAEFE ZU BARINGDORF, JEPSEN, LANNOYE.

Alteração 9, n°. 2, ter

(+)
AINARDI, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA
MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEIRÔCO, BELO,
BENOIT, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÕGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI,
BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU
PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÍNEZ, CAPUCHO,
CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CAUDRON, CEYRAC, CHANTERIE,
CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO
SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON,
CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE
GIOVANNI, DE VITTO, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN,
DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY, ESCUDER CROFT, FALCONER, FANTINI,
FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI,
FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GASÒLIBA I BÕHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
GISCARD
D'ESTAING,
GOEDMAKERS,
GOLLNISCH,
GREEN,
HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERZOG, HOLZFUSS, HOON,
HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, IODICE, IZQUIERDO ROJO, JAKOBSEN, JANSSEN
VAN RAAY, JARZEMBOWSJCI, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ,
LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ,
LINKOHR,
LOMAS,
LULLING,
LUSTER, MANTOVANI,
MARCK,
MARTIN D.,
MARTINEZ,
MAYER,
MCCARTIN,
MCCUBBIN,
MCGOWAN,
MCMAHON,
MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE,
DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORRIS, MOTTOLA, MULLER, NEWENS, N 0 R
CHRISTENSEN, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ
CLIMENT PACK, PAGOROPOULOS, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PIQUET,
PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU,
PORRAZZINI, PRONK, PUERTA, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REDING, REYMANN,
RINSCHE, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROUMELIOTIS,
RUBERT DE VENTÓS, SÃLZER, SAINJON, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL,
SCHLEICHER, SCHÕNHUBER, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS,
SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, STAVROU, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ,
THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TRAUTMANN, TSIMAS,
VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI,
WEST, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAWOS, ZELLER.
(-)
VON ALEMANN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, CASSIDY, CATHERWOOD,
COCHET, CRAMON-DAIBER, VAN DIJK, ELLES J . , GÕRLACH, GRAEFE ZU
BARINGDORF, GRÕNER, HOFF, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JOANNY,
JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KÕHLER H., KUHN, LANGER, LANNOYE, MAHER,
MAIBAUM, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE,
MUNTINGH, NEWTON DUNN, 0'HAGAN, ONUR, PATTERSON, PETER, PETERS,
PLUMB, PRAG, PRICE, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT,
ROTHE,' ROTH LEY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SCHINZEL,
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SCHLECHTER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SEAL, SELIGMAN, SIMONS, SIMPSON A.,
SIMPSON B.,
SMITH A.,
SPENCER, STEWART-CLARK, TAZDAÍT, TELKÀMPER,
TOPMANN, TURNER, VAN VELZEN, VITTINGHOFF, VOHRER, VON D E R VRING,
WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBEEK.

(O)
BERTENS, COX, D E CLERCQ, D E VRIES, DEFRAIGNE, GALLAND, GARCIA, MATTINA,
NEUBAUER, NIELSEN T., N O R D M A N N , PORTO, RAFFARIN, SCHODRUCH, VAN D E R
WAAL.

Proposta da Comissão

(+)
ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ D E PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU,
AVGERINOS, BALFE, BARTON, BARZANTI, BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BEUMER,
BINDI, BIRD, BOCKLET, BÕGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO,
BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN D E N BRINK, BROK, BRU PURÓN,
BURON, CABEZÓN ALONSO, D E LA CÂMARA MARTÍNEZ, C A N O PINTO, CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO,
CAUDRON,
CHANTERIE,
CHIABRANDO,
CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, CO LIN O SALAMANCA,
COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO,
CRAWLEY, D A C U N H A OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, D E GIOVANNI,
D E VITTO, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ D E RIVERA, D O M I N G O SEGARRA,
DONNELLY, DUARTE C E N D A N , DURY, ESCUDER CROFT, FALCONER, FANTINI,
F E R N Á N D E Z ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ,
FONTAINE, FORMIGONI, FUNK, GALLAND, GALLE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
GOEDMAKERS, G R E E N , GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART,
HARRISON, HERMAN, HERZOG, HOON, HUGHES, IMBENI, IODICE, IVERSEN,
IZQUIERDO ROJO, J A K O B S E N / JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKY, JEPSEN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOHLER H., LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS,
LALOR, LAMASSOURE LAMBRIAS, LANE, LAUGA, LEMMER, LENZ, LINKOHR,
LLORCA VIL APLANA,
LOMAS, LUSTER, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK,
MARTIN S., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MÒGOWAN, MCMAHON,
MEBRAK-ZAÍDI, M E D I N A ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA
D E LAGE, MORRIS, MOTTOLA, MULLER, MUSSO, NAPOLETANO, MEWENS, N 0 R
CHRISTENSEN, N O R D M A N N , ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA
AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PASTY, PÉREZ
ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS
PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRONK, PUERTA, RAFFARIN,
RAMÍREZ HEREDIA, READ, R E D I N G , REYMANN, RINSCHE, ROGALLA, ROMEOS,
ROMERA I ALCÀZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROUMELIOTIS, RUBERT D E VENTÓS,
SÀLZER, SAINJON, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHÕNHUBER, SIERRA
BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, STAVROU, STEVENSON, SUÁREZ
GONZÁLEZ, THEATO, TINDEMANS, T1TLEY, TOMLINSON, T O N G U E , TRAUTMANN,
TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ,
VECCHI, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERNIER, VAN D E R WAAL, WEST, WHITE,
WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, Z A W O S , ZELLER.

(-)
VON ALEMANN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, CASSIDY, CATHERWOOD,
COCHET, CRAMON-DAIBER, VAN
DIJK, ELLES J . , GÕRLACH, GRAEFE Z U
BARINGDORF, GRÕNER, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON F.,
JACKSON M., JOANNY, J UNKER, KELLETT-BOWMAN, K U H N , LANGER, LANGES,
LANNOYE, MAIBAUM, MARTIN D., MCINTOSH, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE,
M U N T I N G H , NEWTON D U N N , ONUR, PATTERSON, PETER, PETERS, PIERMONT,
PLUMB, PRAG, PRICE, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, ROTH, ROTH-BEHRENDT,
ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SCHINZEL, SCHLECHTER,
SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS,
SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SPENCER, STEWART-CLARK, TAZDAÍT,
TELKÀMPER, TOPMANN, TURNER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON D E R VRING,
WAECHTER, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WETTIG.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? C 326/156
Quarta-feira, 20 de Novembro de 1991

(O)
BANOTTI, BERTENS, CAPUCHO, DE CLERCQ, DE VRIES, DEFRAIGNE, DILLEN,
FAYOT, GARCIA, GASÒLIBA I BÕHM, LARIVE, MAHER, MARQUES MENDES,
NEUBAUER, NIELSEN T., 0'HAGAN, PIMENTA, PORTO, SCHMID, SCHODRUCH, VEIL,
WIJSENBEEK.
(
Resolução legislativa

(+)
ADAM, AINARDI, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU,
AVGERINOS, BALFE, BARTON, BARZANTI, BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BEUMER,
BINDI, BIRD, BOCKLET, BÕGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI,
BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN,
BURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI,
CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHANTERIE,
CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I
NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA
OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE VITTO,
DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DONNELLY, DUARTE CENDAN,
DURY, ELMALAN, FALCONER, FANTINI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS,
FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FORTE, FUNK,
GALLAND, GALLE, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD
D'ESTAING, GOEDMAKERS, GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERZOG, HOLZFUSS, HOON,
HUGHES, IACONO, IMBENI, IODICE, IZQUIERDO ROJO, JAKOBSEN, JANSSEN VAN
RAAY,
JEPSEN,
KEPPELHOFF-WIECHERT,
KILLILEA,
KLEPSCH,
KOHLER H.,
LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGENHAGEN,
LAUGA, LEHIDEUX, LEMMER, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, MAHER,
MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MAYER,
MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA ORTEGA,
MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC,
MORRIS, MOTTOLA, MULLER, MUSSO, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMÀN, NIANIAS,
N 0 R CHRISTENSEN, NORDMANN, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA
AGUIRRE,
PAGOROPOULOS,
PAPOUTSIS,
PASTY,
PÉREZ
ROYO,
PERY,
PESMAZOGLOU, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES,
POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRONK, PUERTA, VAN PUTTEN,
RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REYMANN, ROGALLA, ROMEOS,
ROSMINI, ROSSETTI, RUBERT DE VENTÓS, SÃLZER, SAINJON, SANTOS, SANZ
FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B.,
SISÓ CRUELLAS,
SMITH A.,
SMITH L„
SONNEVELD,
SPECIALE,
STAVROU,
STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON,
TONGUE, TRAUTMANN, TSIMAS,
VALVERDE
LÓPEZ,
VAN
HEMELDONCK,
VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN, VERNIER, VAN DER WAAL, WEST, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER,
WURTZ, WYNN, ZAWOS, ZELLER.

(-)
VON
ALEMANN,
ANGER,
BEAZLEY C.,
BEAZLEY P.,
BETHELL,
CASSIDY,
CATHERWOOD, COCHET, COLLINS, VAN DIJK, DILLEN, ESCUDER CROFT, ESTGEN,
FAYOT, GOLLNISCH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRÕNER, HOFF, HOPPENSTEDT,
HOWELL,
INGLEWOOD,
IVERSEN,
JACKSON F.,
JARZEMBOWSKI,
JUNKER,
KELLETT-BOWMAN, KUHN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LULLING, MAIBAUM,
MCINTOSH, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, NEUBAUER, NEWTON DUNN,
ONUR, PATTERSON, PETER, PETERS, PIERMONT, PLUMB, PRAG, PRICE, PROUT,
RANDZIO-PLATH, REDING, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTH LEY, SAKELLARIOU,
SALISCH, SAMLAND, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER,
SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A.,
SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, TELKÀMPER, TOPMANN, VITTINGHOFF,
VOHRER, VON DER VRING, WAECHTER, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WETTIG.
\

(O)
BANOTTI, BERTENS, BLAK, CAPUCHO, DE CLERCQ, DE VRIES, DEFRAIGNE,
GARCIA, GASÒLIBA I BÕHM, LARIVE, LARONI, MATTINA, NICHOLSON, NIELSEN T.,
0'HAGAN, PACK, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SCHMID, SCHÕNHUBER, WIJSENBEEK.
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Relatório Nianias doe. A 3-304/91

Assistência médica a bordo dos navios

Alteração 16

(+)
ADAM, AGLIETTA, ALEXANDRE, ALVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU,
AVGERINOS, BALFE, BARTON, BELO, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOMBARD,
BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BURON, DE LA CÂMARA
MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CECI, CHRISTIANSEN, COATES, ÇOCHET,
COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON,
CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DESAMA,
DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY,
FALCONER, FAYOT, FITZGERALD, FITZSIMONS, GALLE, GARCÍA AMIGO, GASÒLIBA
I BÕHM, GOEDMAKERS, GREEN, GRÕNER, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ,
HAPPART, HARRISON, HOFF, HOON, HUGHES, IACONO, IMBENI, IZQUIERDO ROJO,
JOANNY, JUNKER, KILLILEA, KÕHLER H., KUHN, LALOR, LANE, LAUGA, MAIBAUM,
MARTIN D., MATTINA, MCCUBBIN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA ORTEGA,
MEGAHY,
METTEN,
MIRANDA
DE
LAGE,
MONNIER-BESOMBES,
DE
MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORRIS, MUSSO, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN,
ODDY, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PASTY, PÉREZ ROYO, PERY, PETER,
PETERS, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, VAN PUTTEN,
RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROGALLA,
ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTH LEY, SABY,
SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA
GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SEAL, SIERRA
BARDAJÍ,
SIMONS,
SMITH A.,
SMITH L.,
SPECIALE,
STAES,
STEVENSON,
TELKÂMPER, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN
HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK,
VERDE I ALDEA, VERNIER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAECHTER, WALTER,
WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WYNN.
(-)
ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P.,
BEIRÔCO, BERTENS, BETHELL, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÕGE, BORGO,
BOURLANGES, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY,
CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO,
COONEY, CORNELISSEN, COX,
CUSHNAHAN, DALSASS, DE CLERCQ, DE VITTO, DE VRIES, DEFRAIGNE, DENYS,
ESCUDER CROFT, FANTINI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ,
FONTAÍNE, FUNK, GALLAND, GARCIA, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU,
HERMAN,
HOLZFUSS,
HOWELL,
INGLEWOOD,
IODICE,
JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT,
KLEPSCH,
LAFUENTE
LÓPEZ,
LAGAKOS, LAMASSOURE, LANGENHAGEN, LANGES, LARONI, LEMMER, LENZ,
LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, MAHER, MANTOVANI,
MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN S., MCCARTIN, MCINTOSH, MENRAD,
MOORHOUSE, MOTTO LA, MULLER, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., N 0 R
CHRISTENSEN, NORDMANN, 0'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA
AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PIMENTA, PIRKL,
PISONI F., PISONI N., PLUMB, POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA,
RAWLINGS, REDING, REYMANN, ROMERA I ALCÀZAR, RUBERT DE VENTÓS,
RUIZ-GIMÉNEZ
AGUILAR,
SÃLZER,
SARLIS,
SCHLEICHER,
SCHÕNHUBER,
SCOTT-HOPKINS,
SELIGMAN,
SIMMONDS,
SIMPSON A.,
SISÓ
CRUELLAS,
SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ,
THEATO, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VOHRER, VAN DER WAAL,
WELSH, WIJSENBEEK, VON WOGAU, ZAWOS.

(O)
DILLEN, GOLLNISCH, IVERSEN, LEHIDEUX, NEUBAUER, SCHODRUCH.
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Relatório Florenz doe. A 3-301/91
Fiscalização e controlo das transferências de resíduos
Alteração 32

(+)
AGLIETTA, ANGER, CECI, COCHET, COLAJANNI, COX, D E CLERCQ, D E VRIES, VAN
DIJK, ERNST D E LA GRAETE, FALCONER, GALLAND, GARCIA, GUTIÉRREZ DÍAZ,
HOLZFUSS,
IVERSEN,
JOANNY,
LANGER,
LANNOYE,
MARTIN S.,
MONNIER-BESOMBES,
DE
MONTESQUIOU-FEZENSAC,
NIELSEN T.,
PIMENTA,
RAFFARIN, ROTH, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SANTOS, SMITH A., SMITH L., STAES,
TAZDAfT, TELKÀMPER, VOHRER, WAECHTER, VON WECHMAR.

(-)
ALAVANOS,
ALBER,
VON
ALEMANN,
ALEXANDRE,
ÁLVAREZ
DE
PAZ,
ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON,
BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL,
BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÕGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI,
BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN D E N BRINK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN
ALONSO, D E LA CÂMARA MARTÍNEZ, C A N O PINTO, CAPUCHO, CARNITI,
CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE,
CHIABRANDO, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY,
CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, DA C U N H A OLIVEIRA, DALSASS,
DAVID, D E GIOVANNI, D E VITTO, DENYS, DESAMA, D Í E Z D E RIVERA, DUARTE
C E N D A N , DURY, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FANTINI, FAYOT, F E R N Á N D E Z ALBOR,
FITZSIMONS,
FLORENZ,
FONTAINE,
FORD,
FORTE,
FRIEDRICH I.,
FUNK,
GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GOMES, G R E E N , GRÕNER, GUIDOLIN,
GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOON,
HOPPENSTEDT,
HOWELL,
HUGHES,
INGLEWOOD,
IODICE,
JACKSON F.,
JACKSON M.,
JANSSEN
VAN
RAAY,
JARZEMBOWSKI,
JEPSEN,
JU N K ER,
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOHLER H., K U H N , LA
PÉRGOLA, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LARONI,
LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, M A G N A N I NOYA, MAHER,
MAIBAUM,
MANTOVANI,
MARTIN D.,
MATTINA,
MCCARTIN,
MCGOWAN,
MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÍDI, M E D I N A ORTEGA,
MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA D E LAGE, MOORHOUSE, MOTTOLA,
MOLLER, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON D U N N ,
0 ' H A G A N , ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PERREAU D E P I N N I N C K , PERY,
PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERRÔS, PIRKL, PISONI F., PLUMB, POETTERING,
POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, VAN PUTTEN,
RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, ROBLES PIQUER, ROGALLA,
ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,
ROTHLEY, RUBERT D E VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ
FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID,
SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS,
SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE,
SPENCER, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ,
TINDEMANS, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN
HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERNIER,
VITTINGHOFF, VON D E R VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK,
VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.
Alteração 95
(+.)

BEAZLEY C.,
BEAZLEY P.,
BETHELL, CASSIDY, CATHERWOOD, GUILLAUME,
HABSBURG,
HOLZFUSS,
INGLEWOOD,
JACKSON F.,
JACKSON M.,
JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN, LALÒR, D E MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, NAVARRO
VELASCO, NEWTON D U N N , 0 ' H A G A N , PATTERSON, PERREAU D E P I N N I N C K ,
PLUMB,
PRAG,
PRICE,
PROUT,
RANDZIO-PLATH,
SIMMONDS,
SPENCER,
STEWART-CLARK, T U R N E R , VERNIER, WELSH, WIJSENBEEK.
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(")
AGLIETTA,
ALAVANOS,
ALBER,
ALEXANDRE,
ÁLVAREZ
DE
PAZ,
ANASTASSOPOULOS, ANGER, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEIRÔCO,
BELO, BERTENS, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÕGE, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN D E N BRINK, BRU
PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, D E LA CÂMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO,
CAPUCHO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CECI, CHANTERIE, COCHET, COIMBRA
MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY,
CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSASS,
DAVID, D E CLERCQ, D E GIOVANNI, DEN,YS, DESAMA, DÍEZ D E RIVERA, VAN DIJK,
DUARTE CENDAN, DURY, ERNST D E LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN,
FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ,
FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GOEDMAKERS, GOMES, GREEN,
GRÕNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN,
HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY,
JARZEMBOWSKI, JOANNY, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÕHLER H.,
KUHN, LA PÉRGOLA, LAGAKOS, LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LARONI,
LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM,
MARTIN D.,
MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÍDI,
MEDINA
ORTEGA,
MEGAHY,
MENRAD,
METTEN,
MIRANDA
DE
LAGE,
MONNIER-BESOMBES,
MORRIS,
MOTTOLA,
MULLER,
MUNTINGH,
NEWENS,
NEWMAN, NIELSEN T., ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA
AGUIRRE,
ORTIZ
CLIMENT,
PACK, . PAGOROPOULOS,
PAPOUTSIS,
PERY,
PESMAZOGLOU,
PETER,
PETERS,
PIERRÔS,
PIMENTA,
PIRKL,
PISONI F.,
POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRONK, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I
ALCÀZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTH LEY,
RUBERT D E VENTOS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH,
SAMLAND,
SANTOS,
SANZ
FERNÁNDEZ,
SAPENA
GRANELL,
SCHINZEL,
SCHLECHTER,
SCHLEICHER,
SCHMID,
SCHMIDBAUER,
SIERRA
BARDAJÍ,
SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, STAES, STEVENSON,
TAZDAÍT, TELKAMPER, TINDEMANS, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN
HEMELDONCK,
VAYSSADE,
VÁZQUEZ
FOUZ,
VECCHI,
VERDE
I
ALDEA,
VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WAECHTER, WALTER, VON WECHMAR,
WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(O)
GOLLNISCH.

Alteração 98

(+ )
BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, CASSIDY, CATHERWOOD, DUARTE CENDAN,
GUILLAUME,
HOWELL,
INGLEWOOD,
JACKSON F.,
JACKSON M.,
JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN, LALOR, MCINTOSH, NEWTON D U N N , 0'HAGAN, PATTERSON,
PERREAU D E
PINNINCK,
PLUMB,
PRAG,
PRICE,
RAWLINGS,
SARIDAKIS,
SCOTT-HOPKINS,
SELIGMAN,
SIMMONDS,
SIMPSON A.,
SPENCER,
STEVENS,
STEWART-CLARK, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERNIER, WELSH, WIJSENBEEK.

(")
AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ D E PAZ,
ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI,
BARTON, BARZANTI, BEIRÔCO, BELO, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÕGE, BOFILL
ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, VAN D E N
BRINK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, D E LA CÂMARA MARTÍNEZ,
CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CECI,
CHANTERIE, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO
SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON,
CRAVINHO, CRAWLEY, D A CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DAVID, D E GIOVANNI, D E
VITTO, D E VRIES, DENYS, DESAMA, DÍEZ D E RIVERA, VAN DIJK, DURY, ERNST D E
LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ
ALBOR,
FERRER
I
CASALS,
FITZSIMONS,
FLORENZ,
FONTAINE,
FORD,
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FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS,
GOLLNISCH, GOMES, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU,
HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES,
IMBENI, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKI, JOANNY, JUNKER,
KEPPELHOFF-WIECHERT,
KLEPSCH,
KOHLER H.,
KUHN,
LAFUENTE
LÓPEZ,
LAGAKOS, LANGER, LANNOYE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA,
LUCAS PIRES, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARTIN S., MATTINA,
MCCARTIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD,
METTEN, MIRANDA D E LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC,
MORRIS, MOTTOLA, MÚLLER, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN T., ODDY,
ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERRÔS,
PIRKL, PISONI F., POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRONK, PROUT, VAN
PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, ROBLES PIQUER, ROGALLA,
ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT,
ROTHE, ROTHLEY, RUBERT D E VENTÓS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY,
SAKELLARIOU,
SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA
GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER,
SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD,
SPECIALE, STAES, STAVROU, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMANS,
TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK; VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ,
VECCHI, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WAECHTER,
WALTER, VON WECHMAR, WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN,
ZAWOS.

Alteração 62

(+>
AGLIETTA,
ALAVANOS,
ALBER,
ALEXANDRE,
ÁLVARÈZ
DE
PAZ,
ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI,
BARTON, BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BETHELL, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÕGE,
BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN D E N
BRINK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, D E LA CÂMARA MARTÍNEZ,
CANO
PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CECI, CHANTERIE,
CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA,
COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELlSSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, D A
CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DAVID, DE VITTO, DENYS, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA,
VAN DIJK, DUARTE CENDAN, DURY, ERNST D E LA GRAETE, ESCUDER CROFT,
ESTGEN, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS,
FITZSIMONS, FLORENZ, FONTÁINE, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, '
GARCIA,
GIL-ROBLES
GIL-DELGADO,
GOEDMAKERS,
GOLLNISCH,
GREEN,
GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN,
HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, JANSSEN VAN
RAAY, JARZEMBOWSKI, JOANNY, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH,
KÕHLER H., KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LÂNE, LANGENHAGEN,
LANGER, LANNOYE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MAGNANI NOYA,
MAHER, MAIBAUM, MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA
ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, '
D E MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORRIS, MOTTOLA, MULLER, MUNTINGH, NEWENS,
NEWMAN, NIELSEN T., ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA
AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PATTERSON,
PERREAU DE PINNINCK, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERRÔS, PIRKL,
PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRONK, VAN
PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, ROBLES PIQUER, ROGALLA,
ROMERA I ALCÀZAR, -ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,
ROTHLEY, RUBERT D E VENTOS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAKELLARIOU,
SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL,
SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SIERRA
BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE,
SPERONI,
STAES,
STAVROU,
STEVENSON,
SUÁREZ
GONZÁLEZ,
TAZDAÍT,
TINDEMANS, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN
HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERNIER,
VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WAECHTER, WALTER, VON WECHMAR,
WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.
(-)
SELIGMAN, STEVENS.

16. 1 2 . 9 1

16. 1 2 . 9 1

Jornal Oficial das C o m u n i d a d e s Europeias

N ? C 326/161
Quarta-feira, 20 de Novembro de 1991

(O)
CASSIDY, CATHERWOOD,
HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M.,
JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, MANTOVANI, MCINTOSH, NEWTON D U N N , 0'HAGAN,
PLUMB, PRAG, PRICE, PROUT, RAWLINGS, SIMPSON A., SPENCER, TURNER.

Alteração 65

(+)
AGLIETTA, ANGER, BARZANTI, BONTEMPI, BOWE, BRU, PURÓN, CECI, COCHET,
COLAJANNI, COX, D E GIOVANNI, VAN DIJK, DUARTE CENDAN, ERNST D E LA
GRAETE, FALCONER, FITZSIMONS, GALLAND, GARCIA, GOLLNISCH, GUTIÉRREZ
DÍAZ,
HOLZFUSS,
IMBENI,
IVERSEN,
JOANNY,
LANE,
LANGER,
MONNIER-BESOMBES, D E MONTESQUIOU-FEZENSAC, NIELSEN T., ROSSETTI, ROTH,
ROTH-BEHRENDT, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SANTOS, SMITH L., STAES, TAZDAÍT,
VECCHI, WAECHTER.

(-)
ALAVANOS,
ALBER,
VON
ALEMANN,
ALEXANDRE,
ÁLVAREZ
DE
PAZ,
ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON,
BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BETHELL, BEUMER, BINDI, BIRD,
BOCKLET, BÕGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGO, VAN D E N BRINK, BURON,
CABEZÓN ALONSO, D E LA CÂMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI,
CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE,
CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I
NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA
OLIVEIRA, DALSASS, DAVID, D E VITTO, DENYS, DESAMA, DÍEZ D E RIVERA, DURY,
ESCUDER CROFT, ESTGEN, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I
CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GIL-ROBLES
GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GREEN, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU,
HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES,
INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JARZEMBOWSKI,
JEPSEN,
JUNKER,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT,
KLEPSCH,
KÕHLER H.,
KUHN,
LA
PÉRGOLA, LAFUENTE
LÓPEZ,
LAGAKOS,
LALOR,
LANGENHAGEN,
LANNOYE,
LARIVE,
LARONI,
LENZ,
LINKOHR,
LLORCA
VILAPLANA, LUCAS PIRES, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI,
MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA ORTEGA,
MEGAHY,
MENRAD,
METTEN,
MIRANDA
DE
LAGE,
MORRIS,
MOTTOLA,
MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON D U N N ,
0'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAGOROPOULOS,
PAPOUTSIS,
PATTERSON, PERREAU D E PINNINCK,
PERY,
PESMAZOGLOU, PETER, PIERRÔS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB,
POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA,
RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I
ALCÀZAR, ROSMINI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTOS, SABY, SAKELLARIOU,
SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL,
SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN,
SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD,
SPECIALE, SPENCER, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ,
TINDEMANS, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE
LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA,
VERNIER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR,
WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAWOS.

Proposta da Comissão

(+)
ALAVANOS,
ALBER,
VON
ALEMANN,
ALEXANDRE,
ÁLVAREZ
DE
PAZ,
ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARZANTI,
BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BETHELL, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÕGE, BOFILL
ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, VAN D E N BRINK, BRU PURÓN, BURON,
CABEZÓN ALONSO, D E LA CÂMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI,
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CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA
MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN,
COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DE VITTO,
DENYS, DESAMA, DÍEZ D E RIVERA, DUARTE CENDAN, DURY, ESCUDER CROFT,
ESTGEN, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS,
FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND,
GOEDMAKERS, GOMES, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART,
HARRISON, HERMAN, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD,
IVERSEN,
JANSSEN
VAN
RAAY,
JARZEMBOWSKI,
JEPSEN,
JUNKER,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LA PÉRGOLA, LAGAKOS, LALOR,
LANGENHAGEN,
LARIVE,
LARONI,
LENZ,
LINKOHR,
LLORCA
VILAPLANA,
MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MANTOVANI, MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN,
MCINTOSH, MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN,
MIRANDA DE LAGE, MULLER, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEWENS,
NEWMAN, NEWTON D U N N , NIELSEN T., NORDMANN, 0'HAGAN, ODDY, ONUR,
OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PATTERSON, PERREAU DE
PINNINCK, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERRÔS, PIRKL, PISONI F.,
PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE,
PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, ROBLES PIQUER,
ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,
ROTHLEY, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND,
SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER,
SCHMID, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS,
SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU,
SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMANS, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS,
TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ,
VECCHI, VERDE I ALDEA, VERNIER,' VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING,
VON WECHMAR, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WYNN.

(-)
COCHET,
JACKSON F.,
JACKSON M.,
MONTESQUIOU-FEZENSAC, PIMENTA, ROTH.

KELLETT-BOWMAN,

MAHER,

DE

(O)
AGLIETTA, ANGER, COLOM I NAVAL, D E CLERCQ, VAN DIJK, ERNST DE LA.
GRAETE, HUGHES, JOANNY, LANGER, LANNOYE, MONNIER-BESOMBES, MORRIS,
OOMEN-RUIJTEN, STAES, TAZDAÍT, WAECHTER.

16. 1 2 . 9 1

Jornal Oficial das C o m u n i d a d e s Europeias

N ? C 326/1,63
Quarta-feira, 20 de Novembro de 1991

ANEXO

II

DECLARAÇÃO ESCRITA N? 14/91
sobre 2 500 anos de democracia

O Parlamento Europeu,
A.

Participando na comemoração internacional d o 2 500? aniversário d o nascimento d a democracia n a
Grécia,

B.

Considerando que a democracia, tal como se desenvolveu n o seu percurso multissecular é o melhor
sistema político possível para garantir a dignidade humana e o progresso social,

C.

Convicto de que a democracia é um conceito solidário ao de liberdade e que deve ser vivido diaria
mente para se enriquecer e reforçar,

D. Salientando que, à concepção que os antigos gregos tinham da democracia como o poder pertence
a o «demos», isto é, ao povo, a prática contemporânea veio juntar, como característica principal, o
respeito dos direitos humanos e o multipartidarismo,
E.

Considerando que em muitos pontos d o globo há pseudo-democracias que não correspondem ao
real conteúdo de um regime livre,

F.

Considerando que a comemoração internacional d o nascimento da democracia coincide com a
vitória dos princípios democráticos em muitos países que, democraticamente, aboliram os seus regi
mes autoritários,

1.

Saúda esta esperançosa e histórica nova fase d a Humanidade,

2. Exorta as forças políticas, culturais e sindicais a contribuírem em todos os esforços, em todos os
países, para a vitória e a consolidação dos princípios democráticos,

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente declaração ao presidente d o Parlamento grego,
como homenagem ao nascimento da Grécia, há 2 500 anos, d a democracia.

Lista dos signatários
ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS,
ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARZANTI,
BEAZLEY CHR., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERTENS, BETHELL,
BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BLANEY, BOCKLET, BÕGE, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BRIANT, VAN D E N
BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, C A N O PINTO,
CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD,
CHANTERIE, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO
SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX,
CRAMPTON, CRAVINHO, D A C U N H A OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY,
DAVID, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, D E VITTO, D E VRIES, D Í E Z D E RIVERA
ICAZA, D O M I N G O SEGARRA, DONNELLY, DUARTE C E N D A N , D Ú H R K O P DUHRKOP,
ELMALAN, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, FALCONER, FAYOT,
F E R N A N D E Z ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FORD,
FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GALLE, GALLENZI, GANGOITI
LLAGUNO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÕHM, GIL-ROBLES
GIL-DELGADO,
GLINNE,
GOEDMAKERS,
GREEN,
GUIDOLIN,
HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HAPPART, HERMAN, HINDLEY, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT,
HUGHES,
INGLEWOOD,
IODICE,
JACKSON CHR.,
JANSSEN
VAN
RAAY,
JARZEMBOWSKI, JEPSEN, J UNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT,
KILLILEA, KLEPSCH, KOSTOPOULOS, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN,
LANGES, LA PÉRGOLA, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA
VILAPLANA, LO G I U D I C E , LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MCCARTIN,
MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MAHER, MALANGRÉ, D E
LA MALÈNE, MARCK, MARQUES MENDES, MATTINA, MAZZONE, MEGAHY,
M E N R A D , MERZ, METTEN, MIRANDA D E LAGE, D E MONTESQUIOU-FEZENSAC,
MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MULLER, MUSCARDINI, NAPOLETANO, NEWENS,
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NEWMAN, NEWTON D U N N , NIANIAS, 0 ' H A G A N , OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER,
OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PAPAYANNAKIS,
PAPOUTSIS, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO,
PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERRÔS, PIMENTA, PINXTEN, PIQUET,
PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU,
PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL,
RAGGIO, RAWLINGS, R E D I N G , REYMANN, RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROGALLA,
ROMEOS, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ .AGUILAR, SABY, SÀLZER, SALISCH, SAMLAND,
SANTOS, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH,
SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ
CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, VON STAUFFENBERG, STAVROU, SUAREZ
GONZÁLEZ, THEATO, TINDEMANS, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN,
TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I
ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF,
VON D E R VRING, WHITE, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, Z A W O S ,
ZELLER.
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ACTA DA SESSÃO D E QUINTA-FEIRA, 21 D E NOVEMBRO DE 1991
(9l / C 326/04)
PARTE I

Desenrolar da sessão
PRESIDÊNCIA D O SENHOR TELKÀMPER

Vice-Presidente
(A sessão tem início às lOhOO)
1.

Aprovação da acta

Intervenções:
— d o Sr. Jackson, que, referindo-se a o debate sobre a
denúncia d o acordo d e cooperação com a Jugoslávia
(ver ponto 9, parte I), retoma o pedido d a Sr? Cassammagnago Ceretti, relatora, que pretendera obter infor
mações sobre o papel e a função das delegações parla
mentares; indica que se tratava mais precisamente d o
pedido apresentado pela Comissão dos Assuntos
Políticos n o sentido d e enviar u m a delegação à Ju
goslávia e insiste para que a Mesa examine este pedido
o mais rapidamente possível,
— d a Sr? Banotti, que solicita que se consulte a Mesa
ou a Comissão d o Regimento sobre o problema que,
várias vezes, surge n o decorrer d o período d e perguntas
a o Conselho, nomeadamente que as perguntas dirigi
das ao mesmo não são d a sua competência, tal como o
afirma o seu representante,
— d o Sr. Suárez González, que, retomando a sua
intervenção durante o período d e perguntas, indica que
n ã o considera que o reagrupamento das perguntas seja
excessivo, mas que esse reagrupamento (e cita o caso
das perguntas 42 a 53) poderia prejudicar outras per
guntas que foram colocadas anteriormente; indica que
protestara também n o final d a sessão contra o facto de
as perguntas figurarem n a lista d o período d e perguntas
com u m a ordem diferente daquela que foi entregue (o
Senhor Presidente responde que se procederá à análise
desse problema),
— d a Sr? Crawley, que assinala que correm boatos d e
que a Presidência neerlandesa d o Conselho pretenderia
reduzir a dimensão d o artigo 119? d o Tratado C E E
relativo à igualdade d e tratamento entre homens e mu
lheres e solicita que a Assembleia seja informada pre
viamente d e toda e qualquer tentativa d e modificação
d o referido artigo,
— d o Sr. Herman, que, referindo-se à votação d o
relatório Caudron, A 3-0308/91 (ver ponto 17, parte I e
ponto 4, parte II), assinala que foi devido a um erro,
erro esse que considera imputável, nomeadamente, ao
facto d e a votação ter sido conduzida a um ritmo
excessivamente rápido, que o termo «apenas» foi reti
rado d o n? 1 d o artigo 2? (alteração 9) e que é necessá
rio que a Comissão saiba que a verdadeira vontade d o
Parlamento não corresponde àquilo que consta d a acta
(o Senhor Presidente responde que esta questão com

plexa será objecto d e um exame profundo cujo resul
tado será comunicado à Assembleia no início d o pe
ríodo de votação),
— d o Sr. von der Vring, que, referindo-se ao debate e
à votação da denúncia d o acordo com a Jugoslávia,
assinala que, segundo um comunicado de imprensa
publicado n o véspera, o Jornal Oficial de 15 de
Novembro d e 1991 contém a decisão de denunciar os
referidos acordos; solicita que a Comissão confirme
esta notícia,
— d o Sr. Falconer, que, referindo-se à recusa da Pre
sidência de autorizar, antes d o período de votação, que
fosse invocado o Regimento n o que se refere ao trans
porte de matérias nucleares para Dounreay, n o segui
mento da qual o Grupo ARC saiu d o hemiciclo, soli
cita que a Comissão faça uma declaração sobre as
últimas informações de que dispõe relativamente a esta
matéria,
— d a Sr? van Dijk, que, referindo-se às afirmações
proferidas pela Sr? Crawley, indica que não se trata d e
rumores, mas de um facto; solicita que a Comissão
intervenha junto d o Conselho para preservar o artigo
119? d o Tratado,
— d o Sr. Antony, que assinala ter colocado uma per
gunta à Comissão sobre uma vítima d o comunismo, à
qual a Comissão respondeu que não era competente
quanto a essa matéria, e refere-se igualmente à situação
na Jugoslávia (o Senhor Presidente retira-lhe o uso d á
palavra),
— d a Sr? Fontaine, que apoia a afirmação proferida
pelo Sr. Herman, acrescentando que a alteração 9 foi
votada n a maior confusão e que por esse motivo os
deputados não se puderam aperceber dos seus votos;
indica que pretende rectificar o sentido d o seu próprio
voto, tendo sido sua intenção votar a favor d o n? 1, 2?
parte, da alteração 9 (ou seja a favor d o termo «ape
nas»),
— d o Sr. Caudron, que, referindo-se à alteração 18 a o
artigo 6?, assinala que concordou com que o segundo
parágrafo fosse considerado como uma adenda e não a
totalidade d a alteração 1; solicita, tendo em conta o
facto de vários deputados terem assinalado que iriam
rectificar o seu voto sobre o termo «apenas», que sejam
tidas em consideração todas as alterações d e votos;
acrescenta que transmitirá este assunto à Mesa alar
gada (o Senhor Presidente recorda que este assunto
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será examinado n o decorrer d o dia com base n o registo
d a votação, precisando que agora j á não é possível rec
tificar o sentido dos votos),

Conselho Europeu d e Maastricht, confirmará, nessa
altura, a sua posição a favor d a integralidade d o artigo
em causa.

— d o Sr. L. Smith, que, retomando a intervenção d o
Sr. Falconer, indica que, em sua opinião, se trata de um
abuso d e poder por parte d a Presidência (o Senhor Pre
sidente retira-lhe o uso d a palavra),

A acta da sessão anterior é aprovada sem prejuízo das
observações formuladas n o que se refere à votação d o
relatório Caudron.

— d o Sr. Staes, que comunica que, esta noite, partirá
um navio de Dunkerque transportando matérias
nucleares e insurge-se contra o transporte misto de pas
sageiros e de uma carga deste tipo,
— d a Sr? Napoletano, que' solicita que o Presidente
d o Parlamento faça uma declaração sobre a questão
levantada pelas Sr?s Crawley e van Dijk,
— d o Sr. Hoppenstedt, que solicita que o Sr. Alber,
que conduziu a votação de ontem, possa assumir uma
posição relativamente aos problemas relacionados com
a votação,
— d o Sr. Alber, que referindo-se à votação da altera
ção 9, precisa que foi solicitada uma votação em sepa
rado d o termo «apenas», facto esse que comunicou cla
ramente à Assembleia,
— d o Sr. Zeller, que manifesta a sua intenção de rec
tificar o sentido d o seu voto sobre o termo «apenas», ou
seja para que esse termo se mantenha,
— d o Sr. Bourlanges, que se exprime n o mesmo sen
tido, acrescentando que o seu voto não foi registado ('),
— d o Sr. Hughes, que, a propósito d a sua intervenção
durante a votação d a recomendação para uma segunda
leitura A 3-0304/91 (relator: Nianias) (ver ponto 18,
parte I), precisa que as duas notas d e rodapé deverão,
tal como havia assinalado, figurar na alteração,
— d o Sr. Barzanti, presidente d a Comissão para a
Juventude, que, lamentado a excessiva rapidez comi
que, em sua opinião, foi realizada a votação, considera
que a mesma provocou um resultado incoerente,
nomeadamente n o que se refere ao n? 1 d o artigo 2?,
— d o Sr. Patterson, que deseja que a Comissão d o
Regimento se debruce sobre as questões levantadas
relativamente ao relatório Caudron, considerando, n o
entanto, que agora j á não é possível modificar a vota
ção,
—

d o Sr. Cassidy, sobre a versão inglesa d a alteração

Intervenções:
— da Sr? Roth, que, referindo-se à decisão d a Mesa,
tomada com base n o n? 1 d o artigo 119? d o Regimento,
de incluir no relatório Ford sobre o racismo e a xenofo
bia o texto da opinião minoritária, considera que esse
texto é inaceitável, nomeadamente devido ao seu
carácter polémico, e solicita assim que a Mesa proceda
à análise deste assunto n o decorrer da sua reunião
desta tarde,
— d o Sr. Ford, que considera que a versão revista d o
seu relatório j á tinha tomado em consideração o pare
cer minoritário e que a decisão d a Mesa é bastante tar
dia, para além d e não ser conforme ao disposto n o
artigo 119?, e solicita, invocando o n? 1 d o artigo 131?
d o Regimento, que a Comissão d o Regimento seja con
sultada sobre esta questão; informa também que, caso
esta opinião minoritária venha a ser publicada, acres
centará uma declaração pessoal, uma vez que considera
que esse parecer representa um atentado à sua pessoa
(o Senhor Presidente indica que consultará a Comissão
d o Regimento sobre a questão),
— d a Sr? Pack, que, retomando a intervenção d o Sr.
von der Vring, pretende saber se é verdade que o
acordo de cooperação com a Jugoslávia j á fora denun
ciado desde 15 d e Novembro d e 1991, antes mesmo de
o Parlamento ter podido emitir o seu parecer,
— d o Sr. Nordmann, que se insurge contra a inter
venção d a Sr? Roth e considera que a Mesa procedeu
de modo justo ao ter aplicado o Regimento (o Senhor
Presidente retira-lhe o uso d a palavra recordando que
consultará a Comissão d o Regimento sobre o assunto),
2.

Entrega de documentos

a) O Senhor Presidente comunica que recebeu, das
comissões parlamentares, o seguinte relatório:
— * relatório elaborado em nome de Comissão dos
Direitos da Mulher, sobre a proposta d a Comissão a o
Conselho de uma recomendação relativa à assistência à
criança [COM(91) 0233 — C 3-0329/91] (A 3-0329/91).

18,

— d o Sr. Ripa di Meana, Membro da Comissão, que
indica que tomou nota das intervenções feitas sobre o
artigo 119? d o Tratado C E E e que a Comissão, que se
deverá reunir este fim-de-semana tendo em vista o
(')

O Sr. Vernier informou por escrito que todos os membros
franceses d o Grupo R D E tinham também pretendido
votar a favor d o termo «apenas».

b) As seguintes propostas d e resolução, nos termos d o
artigo 63? d o Regimento:
— Muscardini, Fini, Mazzone, Rauti sobre as
carências sanitárias nos países d a Comunidade (B 3-1473/91)
enviada
f u n d o : AMBI,
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— Muscardini, Fini, Mazzone, Rauti sobre a esquizo
frenia (B 3-1474/91)
enviada
fundo: AMBI,
— Muscardini, Fini, Mazzone, Rauti sobre medidas
para combater o crime (B 3-1475/91)
enviada
fundo: JURI,

— Duarte Cendan sobre a investigação do cérebro
(B 3-1505/91)
enviada
fundo: ENER,
parecer: AMBI,
— Staes sobre a situação dos trabalhadores haitianos
na República Dominicana (B 3-1506/91)
enviada
fundo: POLI,

— Langer sobre a criação de uma «zona ecológica
internacional cársica» (B 3-1476/91)

—

enviada
fundo: AMBI,

enviada
fundo: AMBI,

— Sisó Cruellas sobre a criação de uma rede de cen
tros de informação de idiomas (B 3-1478/91)

— Stewart sobre a igualdade dos sexos como direito
humano (B 3-1508/91)
enviada
fundo: JURI,
parecer: MULH,

enviada
fundo: JUVE,
— Breyer sobre a violação dos direitos humanos rela
tivamente às mulheres (B 3-1479/91) •
enviada
fundo: MULH,
parecer: JURI, POLI,
— Collins sobre a saúde pública na Comunidade
Europeia (B 3-1480/91)
enviada
fundo: AMBI,
parecer: INST,
— Kostopoulos sobre a protecção do Mediterrâneo
contra as descargas de produtos petrolíferos e de outros
resíduos (B 3-1481/91)
enviada
fundo: AMBI,
parecer: ORÇM,
— Piermont, Ainardi, Balfe, Barrera, Bird, Buchan,
Castellina, Dessylas, Elliott, Elmalan, Ewing, Falconer,
Gremetz, Herzog, Hughes, Landa Mendibe, Lomas,
Mayer, Melandri, Melis, McGowan, Newens, Newman, Piquet, Quistorp, Ribeiro, Roth, Rothley, Santos
López, Simeoni, L. Smith, Valent, West, Wurtz sobre as
consequências da reunificação alemã para Cuba (B 3-1502/91)
enviada
fundo; DESE,
—- van Putten sobre abuso sexual no sector da saúde
mental (B 3-1503/91)
enviada
fundo: JURI,
parecer: MULH,
— Izquierdo Rojo sobre a prevenção e a luta contra
os incêndios florestais na região mediterrânica (B 3-1504/91)
enviada
fundo: AMBI,
parecer: ORÇM,

Staes sobre a poluição luminosa (B 3-1507/91)

— Ferri, Muscardini sobre a constituição de um
corpo europeu de intervenção (B 3-1509/91)
enviada
fundo: POLI,
— Mazzone, Fini, Muscardini, Rauti sobre a adesão
dos três países bálticos à Comunidade Europeia (B 3-1510/91)
enviada
fundo: POLI,
— Ferri sobre o reconhecimento jurídico do trabalho
doméstico como profissão (B 3-1511/91)
enviada
fundo: JURI,
parecer: MULH,
— Gutiérrez Diaz sobre a prática do boxe profissio
nal (B 3-1512/91)
enviada
fundo: JUVE,
parecer: AMBI,
— Arbeloa Muru sobre a escravatura na Amazónia
(B 3-1513/91)
enviada
fundo: POLI,
—< Morris sobre o comércio internacional de arma
mento (B 3-1514/91)
enviada
fundo: POLI,
parecer: ECON,
— pelo Deputado Arbeloa Muru, em nome do Grupo
Socialista sobre maus tratos a prisioneiros palestinia
nos (B 3-1515/91)
enviada
fundo: POLI,
— Robles Piquer sobre a criminalização do consumo
de estupefacientes em locais públicos (B 3-1516/91)
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3.

enviada
f u n d o : AMBI,
parecer: JURI,
— Glinne, Magnani Noya, Papoutsis, Dury, Woltjer,
Sakellariou, Galle, Tongue, Arbeloa Muru e Saby, em
nome d o Grupo Socialista sobre o respeito pelos cam
pos de concentração (B 3-1517/91)
enviada
f u n d o : JUVE,
— Raffarin sobre o futuro das famílias d o meio rural
(B 3-1518/91)
enviada
f u n d o : AGRI,
— Christiansen, Blak, Collins, Cravinho, Desmond,
Glinne, Jensen, Mattina, Muntingh, McGowan, Pons
Grau, van Putten, Ronn, Saby, Simons, Van Hemeldonck sobre a execução de leis internacionais eficazes
relativas ao ambiente e aos direitos dos povos indíge
nas no mundo para proteger o nosso planeta e todos os
seus habitantes (B 3-1519/91)
enviada
f u n d o : POLI,
parecer: DESE, AMBI,
— Kostopoulos sobre a fiscalização
nuclear soviético (B 3-1520/91)

Pedido de levantamento da imunidade de deputados

O Senhor Presidente comunica que recebeu, das enti
dades alemãs competentes, um pedido de levanta
mento de imunidade parlamentar das Sr?s Cramon-Daiber, Roth e d o Sr. Telkãmper.
Nos termos d o n? 1 d o artigo 5? d o Regimento, este
pedido foi transmitido, para apreciação, à comissão
competente, isto é, à Comissão d o Regimento, d a Veri
ficação de Poderes e das Imunidades.
4.

Comunicação de posições comuns do Conselho

O Senhor Presidente comunica que, em complemento à
comunicação, feita n a quarta-feira, de posições comuns
d o Conselho (ver ponto 12, parte I, da acta), o presi
dente d a comissão competente o informou de que a sua
comissão pretende uma prorrogação do prazo, por um
mês, para preparar a segunda leitura das quatro posi
ções comuns sobre os medicamentos.
O Parlamento solicitará, assim, ao Conselho, nos ter
mos d o n? 2 d o artigo 149? d o Tratado, a prorrogação,
por um mês, d o prazo normalmente concedido.

DEBATE SOBRE QUESTÕES ACTUAIS

do arsenal

enviada
f u n d o : POLI,

Segue-se na ordem d o dia o debate sobre questões
actuais, urgentes e muito importantes (ver títulos das
propostas de resolução e respectivos autores na acta de
19 de Novembro de 1991, ponto 3, parte I).
5.

— Kostopoulos sobre o combate à permanência clan
destina e a o emprego de trabalhadores estrangeiros ori
ginários de países terceiros (B 3-1521/91)

«Salvar o planeta» (debate)

Segue-se na ordem d o dia a discussão conjunta de duas
propostas de resolução (B 3-1809 e 1845/91).
O Sr. Muntingh apresenta a proposta de resolução
B 3-1809/91.

enviada
f u n d o : JURI,
parecer: ASOC, ECON,
— Kostopoulos sobre a luta contra o flagelo d o anal
fabetismo (B 3-1522/91)
enviada
f u n d o : JUVE,
parecer: ORÇM,
— Kostopoulos sobre a protecção dos bosques d a
Ática e de outras regiões (B 3-1523/91)

O Sr. Lane apresenta a proposta de resolução B 3-1845/91.
Intervenção do Sr. Antony, em primeiro lugar sobre a
maneira como foram conduzidos os debates, e em
seguida, para um assunto de natureza pessoal.
Intervenção da Sr? Dury, em nome d o Grupo Socia
lista, n o debate.

— Ephremidis sobre o atraso nós pagamentos por
parte d o Fundo Social Europeu (B 3-1524/91)

Intervenções dos Srs. Nordmann, que retoma a sua
última intervenção (o Senhor Presidente retira-lhe o
uso da palavra relembrando-lhe uma vez mais que a
Comissão d o regimento foi informada deste problema)
e Dillen sobre a maneira como foram conduzidos os
debates (o Senhor Presidente retira-lhe o uso d a pala
vra).

enviada
f u n d o : ASOC,
parecer: C O NT.

Intervenções, n a continuação d o debate, d a Sr?
Banotti, em nome d o Grupo PPE, dos Srs. Vohrer, em
nome d o Grupo LDR, P. Beazley, em nome d o Grupo

enviada
f u n d o : AMBI,
parecer: AGRI, ORÇM,

"
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ED, Iversen, em nome do Grupo G U E , Monnier-Besombes, em nome d o Grupo V, Bettini e Ripa di
Meana, Membro da Comissão.

O Senhor Presidente d á as boas-vindas, em nome d o
Parlamento Europeu, a um grupo das «Forças vivas» d e
Madagáscar, que tomou assento na tribuna oficial.

O Senhor Presidente d á por encerrada a discussão con
junta.

8.

Votação:ponto 10, parte I, desta acta.
6.

Zaire (debate)

Segue-se na ordem d o dia a discussão conjunta d e seis
propostas de resolução (B 3-1805, 1837, 1846, 1864,
1872 e 1874/91).
O Sr. Verhagen apresenta a proposta d e resolução B 3-1805/91.
A Sr? Napoletano apresenta a proposta de resolução
B 3-1837/91.
A Sr? Ernst de la Graete apresenta a proposta de reso
lução B 3-1864/91.
A Sr? Dury apresenta a proposta de resolução B 3-1874/91.
Intervenção d o Sr. Marin, Vice-Presidente da Comissão.
O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.
Votação:ponto 11, parte I, desta acta.
7.

Madagáscar (debate)

Segue-se na ordem d o dia a discussão conjunta de seis
propostas d e resolução (B 3-1843, 1847, 1854, 1867,
1869 e 1873/91).

Direitos do Homem (debate)

Segue-se n a ordem d o dia a discussão conjunta de
vinte
e três propostas de resolução (B 3-1798, 1806, 1816, 1822, 1836, 1842, 1848, 1861, 1800,
1820, 1831, 1855, 1871, 1875, 1795, 1801, 1835, 1858,
1844, 1849, 1878, 1829 e 1796/91).
O Sr. Amaral apresenta a proposta de resolução B 3-1798/91.
O Sr. Lucas Pires apresenta a proposta d e resolução
B 3-1806/91.
Intervenção d a Sr? Dury, que felicita o Senhor Presi
dente pelo modo como está a conduzir os debates.
A Sr? Belo apresenta a proposta de resolução B 3-1816/91.
O Sr. Barros Moura apresenta a proposta de resolução
B 3-1822/91.
Intervenção d o Sr. Dillen, sobre a intervenção da Sr?
Dury (o Senhor Presidente recorda o disposto n o n? 1
d o artigo 18? d o Regimento).
O Sr. Bontempi apresenta a proposta de resolução B 3-1836/91.

PRESIDÊNCIA DO SENHOR MARTIN

Vice-Presidente
O Sr. Mendes Bota apresenta a proposta de resolução
B 3-1843/91.
O Sr. Guillaume apresenta a proposta de resolução
B 3-1847/91.
O Sr. Verhagen apresenta a proposta d e resolução B 3-1854/91.
O Sr. Waechter apresenta a proposta d e resolução B 3-1867/91.
Intervenções dos Srs. Puerta Gutiérrez, em nome d o
Grupo G U E , e Marin, Vice-Presidente da Comissão.
O Senhor Presidente d á por encerrada a discussão con
junta.
Votação: ponto 12, parte I, desta acta.

O Sr. Canavarro apresenta a proposta d e resolução
B 3-1842/91.
O Sr. Staes apresenta a proposta de resolução B 3-1861/91.
A Sr? Lehideux apresenta a proposta de resolução B 3-1800/91.
Intervenção d o Sr. Telkàmper.
O Sr. Schenzel apresenta a proposta de resolução B 3-1820/91.
O Sr. Blaney apresenta a proposta de resolução B 3-1831/91.
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A Sr? Oomen-Ruijten apresenta a proposta de resolu
ção B 3-1855/91.

sentantes d o círculo nacional «Mulheres da Europa», e
van Putten, que solicita que se passe à votação.

A Sr? Valent apresenta a proposta de resolução B 3-1871/91.

Intervenção da Sr? Aglietta, que assinala que as autori
dades francesas competentes ainda não designaram o
substituto da Sr? Fernex, cuja demissão foi comunicada
n a segunda-feira passada (ver ponto 5, parte I, da acta
de 18 de Novembro de 1991); insiste para que o Presi
dente d o Parlamento tome, o mais rapidamente
possível, as medidas necessárias para que o seu grupo
volte a estar novamente completo (o Senhor Presidente
responde que a Mesa apreciará este assunto).

O Sr. Bertens apresenta as propostas de resolução B 3-1875 e 1795/91.
O Sr. Antony apresenta a proposta de resolução B 3-1801/91.
O Sr. d e Piccoli apresenta a proposta de resolução B 3-1835/91.

VOTAÇÃO

O Sr. Nordmann apresenta as propostas de resolução
B 3-1844e 1796/91.

10.

O Sr. Perreau de Pinninck apresenta a proposta de
resolução B 3-1849/91.
O Sr. de la Malène apresenta a proposta de resolução
B 3-1878/91.

«Salvar o planeta» (votação)

(propostas de resolução B 3-1809 e 1845/91)
—

proposta de resolução B 3-1809/91:

alteração aprovada: 1 por votação nominal (V).
As diversas partes d o texto são aprovadas.

O Sr. Piquet apresenta a proposta de resolução B 3-1829/91.
Resultado da votação nominal:
Intervenções da Sr? van Putten, em nome d o Grupo S,
dos Srs. Verhagen, em nome d o Grupo PPE, Wijsenbeek, em nome, do Grupo LDR, McMillan-Scott, em
nome d o Grupo ED, Staes, em nome d o Grupo V, Mar
tinez, em nome d o Grupo DR, Cravinho, da Sr? Lenz,
dos Srs. Moorhouse, Marck, Friedrich, d a Sr? Fontaine,
dos Srs. Sonneveld e Andriessen, Vice-Presidente da
Comissão, Cravinho e Capucho, estes dois últimos
sobre a intervenção d a Comissão, e Andriessen.

votantes: 163,
a favor: 144,
contra: 17,
abstenções: 2.
O Parlamento aprova a resolução (ver ponto 1, parte II).
(A proposta de resolução B 3-1845/91 caducou.)

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.

11.

Votação: ponto 13, parte I, desta acta.

(propostas de resolução B 3-1805, 1837, 1846, 1864,
1872 e 1874/91).

9.

— ,propostas de resolução B 3-1805, 1837, 1846, 1864,
1872 e 1874/91:

Catástrofes naturais (debate)

Segue-se na ordem d o dia a discussão conjunta de oito
propostas de resolução (B 3-1794, 1807, 1814, 1840,
1851, 1863, 1838 e 1808/91).
O Senhor Presidente propõe que este ponto seja exami
nado sem debate, com o que o Parlamento manifesta a
sua concordância.
Votação:ponto 14, parte I, desta acta.
Intervenções das Sr?s Lehideux, para assinalar a pre
sença, na tribuna, de uma delegação de mulheres repre

Zaire (votação)

proposta de resolução comum apresentada pelos depu
tados Dury e Sakellariou, em nome d o Grupo Socia
lista, Verhagen, Chanterie, Oomen-Ruijten, Penders e
Robles-Piquer, em nome d o Grupo PPE, McMillan-Scott, em nome d o Grupo ED, Ernst de la Graete, em
nome d o Grupo V, Napoletano e Vecchi, em nome d o
Grupo GUE, de la Malène, em nome d o Grupo RDE,
Vandemeulebroucke, em nome d o Grupo ARC,
Miranda d a Silva, em nome d o Grupo CG, que visa
substituir estas propostas por um novo texto :
o Parlamento aprova a resolução (ver ponto 2, parte II).
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12.

Madagáscar (votação)

(propostas d e resolução B 3-1843, 1847, 1854, 1867,
1869e 1873/91)
— propostas de resolução B 3-1843, 1847, 1854, 1867,
1869 e 1873/91:
proposta de resolução comum apresentada pelos depu
tados Sakellariou, Dury, Vázquez Fouz e Perry, em
nome d o Grupo S, Oomen-Ruijten, Verhagen, Penders,
Chanterie e Robles-Piquer, em nome d o Grupo PPE,
Bertens, em nome d o Grupo LDR, Aulas, em nome do
Grupo V, Vecchi, em nome d o Grupo G U E , de la
Malène, em nome d o Grupo RDE, Wurtz, em nome d o
Grupo C G , que visa substituir estas propostas por u m
novo texto:
o Parlamento aprova a resolução (verponto 3, parte II).

(A proposta de resolução B 3-1848/91 caducou.)
Iraque
—

proposta de resolução B 3-1800/91:

o Parlamento rejeita a proposta de resolução.
— propostas
1875/91:

de resolução B 3-1820, 1855, 1871 e

proposta de resolução comum apresentada pelos depu
tados Sakellariou, em nome d o Grupo Socialista,
Oomen-Ruijten, Lenz, Habsburg e Verhagen, em nome
d o Grupo PPE, Bertens, em nome d o Grupo LDR, Vec
chi, em nome d o Grupo G U E , Vandemeulebroucke,
em nome d o Grupo ARC, Ephremedis, em nome do
Grupo CG, que visa substituir estas propostas por um
novo texto:
o Grupo V solicitou votação em separado.

13.

Direitos do Homem (votação)
Preâmbulo e considerandos A a C : aprovados.

(propostas de resolução B 3-1798, 1806, 1816, 1822,
1836, 1842, 1848, 1861, 1800, 1820, 1831, 1855, 1871,
1875, 1795, 1801, 1835, 1858, 1844, 1849, 1878, 1829 e
1796/91)

Considerando D : aprovado.

Timor-Leste

O Parlamento aprova a resolução [ver ponto 4, alínea
b), parte II].

— Propostas de resolução B 3-1798, 1806, 1816, 1822,
1836, 1842 e 1861/91:

(A proposta de resolução B 3-1831/91 caducou.)

proposta de resolução comum apresentada pelos depu
tados Belo, van Putten e Sakellariou, em nome d o
Grupo Socialista, Lucas Pires e Carvalho Cardoso, em
nome d o Grupo PPE, Capucho e Amaral, em nome d o
Grupo LDR, McMillan-Scott, em nome d o Grupo ED,
Staes, Verbeek e Telkãmper, em nome d o Grupo V,
Catasta e Vecchi, em nome d o Grupo GUE, Vandemeulebroucke, em nome d o Grupo ARC, Miranda d a
Silva, Barros Moura e Ribeiro, em nome d o Grupo CG,
que visa substituir estas propostas por um novo texto:
intervenção d a Sr? Santos, que assinala que no n? 8
deve ficar bem claro que a missão deverá ser enviada a
Timor-Leste.
Por votação nominal (S), o Parlamento aprova a resolu
ção:

N?s 1 a 6: aprovados.

«Boat People»
—

propostas de resolução B 3-1795, 1835 e 1858/91:

proposta d e resolução comum apresentada pelos depu
tados Sakellariou, em nome d o Grupo Socialista,
Verhagen, Habsburg, Oomen-Ruijten e Robles-Piquer,
em nome d o Grupo PPE, Bertens, em nome d o Grupo
LDR, Aulas e Melandri, em nome d o Grupo V, Catasta
e Vecchi, em nome d o Grupo G U E , de la Malène, em
nome d o Grupo RDE, Vandemeulebroucke, em nome
d o Grupo ARC, d e Rossa, em nome d o Grupo CG, que
visa substituir estas propostas por um novo texto:
o Parlamento aprova a resolução [ver ponto 4, alínea c),
parte II].
(A proposta de resolução B 3-1801/91 caducou.)

votantes: 173,
a favor: 162,
contra: 7,
abstenções: 4

—

[ver ponto 4, alínea a), parte II].

o Parlamento aprova a resolução [ver ponto 4, alínea d),
parte II].

Haiti
proposta de resolução B 3-1844/91:
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(A proposta de resolução B 3-1849/91 caducou.)

contra: 1,
abstenções: 6

Laos

[ver ponto 4, alínea g), parte II].

—

proposta de resolução B 3-1878/91:

o Parlamento aprova a resolução [ver ponto 4, alínea e),
parte II].

14.

Catástrofes naturais (votação)

(propostas de resolução B 3-1794, 1807, 1814, 1840,
1851,1863,1838e 1808/91)
Ciclone nas Filipinas

Marrocos
—

proposta de resolução B 3-1829/91:

por votação electrónica, o Parlamento aprova a resolu
ção [verponto 4, alíneaf ) , parte II].

Judeus na Síria
proposta de resolução B 3-1796/91:
i
Considerando • A: aprovado por votação nominal
(LDR):

—

proposta de resolução B 3-1794/91:

o Parlamento rejeita a proposta de resolução.
—

propostas de resolução B 3-1807, 1814 e 1863/91:

proposta de resolução comum apresentada pelos depu
tados Visser, em nome d o Grupo Socialista, Verhagen,
em nome d o Grupo PPE, Telkãmper, em nome d o
Grupo V, Wurtz, em nome d o Grupo CG, que visa sub
stituir estas propostas por um novo texto:

—

votantes: 180,
a favor: 114,
contra: 64,
abstenções: 2.
Considerandos B e C : aprovados por votação nominal
(LDR):
votantes: 183,
a favor: 178,
contra: 1,
abstenções: 4.

o Parlamento aprova a resolução [ver ponto 5, alínea a),
parte II].
(As propostas de resolução B 3-1840 e. 1851/91 caduca
ram.)
Intempéries em Itália
—

proposta de resolução B 3-1838/91:

o Parlamento aprova a resolução [ver ponto 5, alínea b),
parte II].
Suriname
—

proposta de resolução B 3-1808/91:

Considerando D : aprovado.
N? 1:
alteração 1: votação por partes solicitada pelo Grupo
LDR:

o Parlamento aprova a resolução [ver ponto 5, alínea c),
parte II].

FIM D O DEBATE SOBRE QUESTÕES ACTUAIS

1? parte (até «julgados»): aprovada,

(A sessão, suspensa às 12h50, é retomada às 15h00)

2? parte (restante texto): aprovada.
PRESIDÊNCIA D O SENHOR ROMEOS

N? 2:

Vice-Presidente

alteração 2: aprovada.
15.
N? 3: aprovado.
Por votação nominal (S e LDR), o Parlamento aprova a
resolução:
votantes: 197,
a favor: 190,

União Europeia (debate)
!

Segue-se n a ordem d o dia a discussão conjunta de dois
relatórios.
A Sr? Cassanmagnago Cerretti apresenta o seu
relatório, elaborado em nome d a Comissão dos Assun
tos Políticos, sobre o relatório d o Conselho Europeu
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sobre os progressos efectuados n a via d a realização da
União Europeia (A 3-0272/91).

O Senhor Presidente d á por encerrado o debate.
PRESIDÊNCIA D O SENHOR ANASTASSOPOULOS

O Sr. Valverde López apresenta o seu relatório, elabo
rado em nome d a Comissão dos Assuntos Institucio
nais, sobre o relatório d o Conselho Europeu sobre os
progressos realizados n o sentido d a União Europeia n o
a n o de 1990 (A 3-0296/91).
Intervenções d a Sr? Rawlings, relatora d o parecer da
Comissão para a Juventude, dos Srs. Pronk, em nome
d o Grupo PPE, Maher, em nome d o Grupo LDR, e
Bangemann, Vice-Presidente da Comissão.
O Senhor Presidente d á por encerrada a discussão con
junta.
Votação: ponto 10, parte I, da acta de 22 de Novembro
de 1991.

16.

Impostos ecológicos sobre a energia (debate)

Segue-se n a ordem d o dia o debate sobre declaração da
Comissão sobre os impostos ecológicos sobre a energia
(ver ponto 29, parte I, da acta de 18 de Novembro de
1991).
Intervenções dos Srs. Sálzer, em nome d o Grupo PPE,
Seligman, em nome d o Group ED, Bettini, em nome
d o Grupo V, Martinez, em nome d o Grupo DR, Cushnahan e da Sr? Randzio-Plath, em nome d o Grupo S.
O Senhor Presidente comunica que recebeu, com
pedido de votação urgente, nos termos d o n? 3 d o
artigo 56? d o Regimento, para encerrar o debate sobre a
declaração d a Comissão, as seguintes propostas d e
resolução, apresentadas pelos deputados:
— Lannoye e Monnier-Besombes, em nome d o
Grupo V, sobre impostos ambientais sobre a energia
(B 3-1834/91),
— Mayer, em nome d o Grupo C G , sobre a recomen
dação d a Comissão que prevê a instauração d e um
imposto ecológico sobre a energia (B 3-1866/91),
— Linkohr, em nome d o Grupo S, sobre as taxas
sobre o consumo de energia (B 3-1883/91),
— Martinez, em nome d o Grupo DR, sobre as ecotaxas sobre o consumo d e energia (B 3-1893/91).
O Senhor Presidente comunica que a votação relativa
a o pedido de votação urgente terá lugar n o final d o
debate.
Intervenções dos Srs. Vohrer, em nome d o Grupo LDR,
Guillaume, em nome d o Grupo RDE, Seligman, e Ripa
di Meana, Membro da Comissão.

Vice-Presidente
Votação relativa ao pedido de votação urgente
O Parlamento rejeita o pedido de votação urgente.
17.

Sector da construção naval (debate)

O Sr. Speciale apresenta o seu relatório, elaborado em
nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Mone
tários e d a Política Industrial, sobre a política indus
trial da Comunidade n o sector d a construção naval
(A 3-0278/91).
Intervenções dos Srs. Rossetti, relator d o parecer d a
Comissão REX, Donnelly, em nome do Grupo S, Sisó
Cruellas, em nome d o Grupo PPE, Lord Inglewood,
em nome d o Grupo ED, Ceyrac, em nome d o Grupo
DR, Jarzembowski, Nicholson e Bangemann, Vice-Pre
sidente da Comissão.
O Senhor Presidente d á por encerrado o debate.
Votação: ponto 11, parte I, da acta de 22 de Novembro
de 1991.
18.

Votos de boas-vindas

O Senhor Presidente d á as boas-vindas, em nome d o
Parlamento Europeu, a uma delegação de membros d a
Assembleia Federal Checa e Eslovaca e de funcioná
rios, chefiada pelo director d o Instituto para a Demo
cracia e a Unidade Europeia d e Praga, que tomou
assento n a tribuna oficial.
19.

Dimensão dos Direitos do Homem e democracia na
política de desenvolvimento da Comunidade
(debate)

O Sr. Saby desenvolve a pergunta oral que apresentou,
em nome da Comissão para o Desenvolvimento e a
Cooperação, à Comissão, sobre a dimensão dos Direi
tos d o Homem e democracia da política de desenvolvi
mento da Comunidade (B 3-1694/91).
O Sr. Marin, Vice-Presidente da Comissão, responde à
pergunta.
Intervenção da Sr? Belo, em nome d o Grupo S.
O Senhor Presidente comunica que recebeu, com
pedido d e votação urgente, nos termos d o n? 7 d o
artigo 58? d o Regimento, para encerrar o debate sobre a
pergunta oral, as seguintes propostas de resolução,
apresentadas:
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— pela Comissão para o Desenvolvimento e a Co
operação, sobre os Direitos d o Homem, a democracia e
o desenvolvimento (B 3-1783/91),
— pelos deputados Nordmann, Veil, Mendes Bota,
Galland, Bertens, Ruiz-Gimenez, em nome do Grupo
LDR, sobre a dimensão dos Direitos d o Homem e da
democracia na política de desenvolvimento comunitá
ria (B 3-1786/91).
O Senhor Presidente comunica que a votação relativa
a o pedido de votação urgente terá lugar n o final d o
debate.

Votação: ponto 13, parte I, da acta de 22 de Novembro
de 1991.

PRESIDÊNCIA D A SENHORA PERY

Vice-Presidente

Intervenções:
— d o Sr. Raffarin, para indicar que a lista d a votação
relativa ao relatório Borgo (A 3-0283/91) não se encon
tra disponível,

PRESIDÊNCIA DO SENHOR FORMIGONI

Vice-Presidente
Intervenções d o Sr. Mendes Bota, em nome d o Grupo
LDR, das Sr?s Daly, em nome d o Grupo ED, Napoletano, em nome d o Grupo GUE, Ernst de la Graete, em
nome d o Grupo V, Piermont, em nome d o Grupo ARC,
van Putten, Ruiz-Gimenez, e van Hemeldonck.
O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.

Votação relativa ao pedido de votação urgente
O Parlamento decide a votação urgente.
Votação: ponto 10, parte I, da acta de 22 de Novembro
de 1991.

20.

Desenvolvimento regional (debate)

Segue-se na ordem d o dia a discussão conjunta d e três
relatórios elaborados em nome d a Comissão da
Política Regional e d o Ordenamento Territorial.
O Sr. Gutierrez Diaz apresenta o seu relatório sobre as
acções de desenvolvimento regional d a Comunidade a
favor das regiões italianas (objectivos 1 e 2) (A 3-0289/91).
O Sr. Ortiz Climent apresenta o seu relatório sobre a
acção de desenvolvimento regional d a Comunidade a
favor d a Grécia (A 3-0294/91).
O Sr. Calvo Ortega apresenta o seu relatório sobre o
programa PERIFRA (A 3-0291/91).
Intervenções d o Sr. Cunha de Oliveira, em nome d o
Grupo S, Maher, em nome d o Grupo LDR, Fitzgerald,
em nome d o Grupo RDE, Ribeiro, em nome d o Grupo
C G , Millan, Membro da Comissão, Avgerinos, Forte,
Raffarin, Nianias, Ephremidis, Peter, Lambrias, Duarte
Cendan e David.
O Senhor Presidente d á por encerrado o debate.

— d o Sr. Lane, que solicita que os dois relatórios ins
critos n a ordem d o dia de quinta-feira que não pude
ram ser apreciados por falta de tempo sejam inscritos
no início da ordem d o dia de sexta-feira, após as vota
ções,
— d o Sr. Chanterie, em nome d o Grupo PPE, que,
referindo-se à votação d o relatório Caudron (A 3-0308/91), salienta a confusão que reinou n o momento
d a votação e reconhece a falta de clareza das instruções
de votação dadas pelo seu grupo, o que levou um
grande número de membros d o seu grupo a votar con
tra a palavra «apenas», quando, n a realidade, deseja
vam manter esta palavra; salienta que dá esta explica
ção para que a Comissão saiba que a votação poderia
ter alterado a posição d o Parlamento,
— d o Sr. Lalor, em nome d o Grupo RDE, que indica
que a mesma confusão reinou n o seu grupo quando se
votou a alteração 9, cujos membros também desejavam
manter a palavra «apenas»,
— do Sr. Samland, que solicita que o facto de «corri
gir» uma votação através de declarações a posteriori
não se torne um hábito e se insurge contra a tentativa
d e dar à Comissão u m a ideia de uma posição d o Parla
mento diferente d a que foi realmente expressa.

A Senhora Presidente informa o Parlamento d e que, tal
como comunicado esta manhã, a Mesa alargada se reu
niu e decidiu autorizar o presidente ou um represen
tante dos grupos políticos que não tinham instruções
d e voto claras a fazerem uma declaração, subentendendo-se assim que, nesta altura, o resultado d a vota
ção não poderá, d e modo algum, ser modificado.
Acrescenta que, em todo o caso, o texto d a Comissão
será objecto de uma segunda leitura d o Parlamento.

Intervenções:
— d o Sr. von der Vring, que se insurge contra o pro
cedimento seguido, que consiste em fazer declarações
de voto a posteriori (a Senhora Presidente salienta que
a Mesa alargada assumiu as suas responsabilidades
autorizando apenas os representantes dos grupos a
intervirem),
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— d o Sr. Turner, em nome d o Grupo ED, para indi
car que a votação dos membros d o seu grupo foi, em
sua opinião, perfeitamente clara,
— d o Sr. Caudron, relator, que agradece à Mesa alar
gada a sua decisão,
— d o Sr. Cot, em nome d o Grupo S, que confirma
que a votação não será alterada,
— d o Sr. Telkámper, que, após também ter comuni
cado que a votação não pode ser modificada, se
insurge contra o procedimento adoptado, que consi
dera ser n ã o democrático,
— d o Sr. Kellett-Bowman, sobre as intervenções dos
Srs. Samland e von der Vring; salienta que estes dois
deputados podiam entender melhor as indicações
dadas pelo presidente de sessão, d ad o que este fala a
mesma língua,
— da Sr? Lulling, que comunica que o seu grupo
também tinha dado instruções incorrectas relativa
mente à votação da alteração 20, que apresentara junta
mente com o Sr. Hoppenstedt.

mente), 10 (n? 1, 3 e 4 bis sucessivamente), 40 por vota
ção electrónica, 11 (n? 2), 12, 13, 14 (n?s 1 e 2, 3, 4
successivamente), 15 (n?s 1, 2, 3 e 4, 5 bis sucessiva
mente), 38 por votação electrónica, 15 (n? 5 quater), 16,
17, 18 a 21 em bloco, 22, 23, 24 e 25 em bloco;
alterações rejeitadas: 8 (2? parte), 41 (1? parte), 28, 29,
39 30/rev., 31, 32, 33, 34,35, 36;
alterações caducadas: 26, 27, 11 (n? 1), 15 (n? 5 ter), 37.
Intervenção d o relator sobre a alteração 8 para solicitar
votação por partes.
Foram votadas por partes (a pedido d o relator):
a alteração 8:
1? parte: n? 3 até «vida d o produto»,
2? parte: restante texto;
a alteração 41 (o relator concordou que fosse conside
rada como adenda):

PERÍODO
21.

DE VOTAÇÃO

Impacte ambiental de projectos nos Estados-membros(votação)

(propostas de resolução B 3-1779 e 1782/91)
—

Proposta de resolução B 3-1779/91:

1? parte até «tecnologias limpas»,
2? parte: restante texto.
(A Senhora Presidente assinala, a propósito desta alte
ração, a omissão de uma frase na versão francesa.)
O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
modificada (verponto 7, parte II).

Os Grupos V e S solicitaram votação em separado:
Considerando e n?s 1 a 4 : aprovados.
N? 5, alínea a): aprovado.
N? 5, alínea b): aprovado.
N? 5, alínea c): aprovado.
N?s 6 a 8: aprovados.
Intervenção d o Sr. Bettini, em nome d o Grupo V, para
uma declaração de voto.
O Parlamento aprova a resolução (ver ponto 6, parte II).
(A proposta d e resolução B 3-1782/91 caduca.)
22.

Sistema comunitário de atribuição do rótulo
ecológico (votação) *

—

projecto de resolução legislativa:

intervenções:
— d o relator, que deseja conhecer o parecer d a
Comissão sobre as alterações aprovadas pelo Parla
mento,
— d o Sr. Ripa di Meana, Membro da Comissão, que
procede à leitura d e um texto que elaborou tendo em
vista a sua adopção pela Comissão e que pretende sub
meter à apreciação d o Colégio n a próxima quarta-feira,
— d o relator, que solicita, com base n o n? 2 d o artigo
40 d o Regimento, o adiamento d a votação e que a
mesma seja inscrita n a ordem d o dia d o próximo pe
ríodo de sessões, d e preferência logo no início d a ses
são,
— Sr. Collins, presidente da Comissão d o Meio
Ambiente, que apoia o pedido d o relator, solicitando
que o relatório seja inscrito n a ordem d o dia d e
segunda-feira.

(relatório Roth-Behrendt — A 3-299/91)
— proposta de regulamento COM(91) 37 — C 3-90/
/91:
alterações aprovados: 1, 2, 3, 4, 5 a 7 em bloco, 8 (1?
parte), 41 (2? parte), 9 (n?s 1 a 3, 4 e 5 bis sucessiva-

O Parlamento manifesta o seu acordo quanto ao adia
mento da votação d o projecto de resolução legislativa.
A Senhora Presidente indica que fará o possível para
que seja dado andamento favorável ao pedido d o Sr.
Collins.
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23.

Programa de acção social (votação)

(propostas d e resolução B 3-1881, 1884 e 1887/91)
—

propostas de resolução B 3-1881, 1884 e 1887/91:

proposta d e resolução comum apresentadas pelos
deputados: Cot, em nome d o Grupo S, Brok, em nome
d o Grupo PPE, von Alemann, em nome d o Grupo
LDR, Van Dijk, em nome do Grupo V, Colajanni, em
nome d o Grupo G U E , Barros Moura, em nome d o
Grupo CG, que visam substituir estas propostas por um
novo texto:
o Grupo S solicitou votação nominal d o n? 1:

O Parlamento aprova a resolução [ver ponto 9, alínea
a), parte II].
b) Proposta de resolução incluída no relatório A 3-0300/91:
alterações aprovadas: 3 (4? parte), 14, ll/rev. 10/rev.,
13 [1? parte por votação nominal (PPE)], 13 [2? parte
por votação' nominal (PPE)], 5 por votação electrónica,
17;
alterações rejeitadas: 8 por votação nominal (PPE), 16,
1, 2 por votação nominal (RDE), 15 por votação nomi
nal (RDE), 3 (1?, 2? e 3? partes sucessivamente), 7, 12, 9
por votação nominal (PPE), 4, 6.

Considerandos A a C : aprovados;
N? 1: aprovado por votação nominal :
votantes: 173,
a favor: 153,
contra: 3,
abstenções: 17.
N?s 2 a 6: aprovados.

Intervenção d ô relator antes d o votação d o ponto n) d o
n? 1 e do n? 2.
Foram votadas por partes:
a alteração 3 (S):

,

1? parte: 1? parágrafo,
2? parte: 2? parágrafo,
3? parte: 3? parágrafo,

Declaração de voto por escrito:

4? parte: 4? parágrafo;
Sr. Desmond.
a alteração 13 (PPE):
Por votação nominal (S), o Parlamento aprova a resolu
ção:

o n? 4 (PPE):
1? parte: alínea a),
2? parte: alínea b).

(ver ponto 8, parte II).
Papel institucional do Comité Económico e Social
— cidadania da União Europeia (votação)

[propostas de resolução contidas nos relatórios Cassanmagnago Cerretti (A 3-0237/91) e Bindi (A 3-0300/91)]
a) Proposta de resolução incluída no relatório A 3-0237/91:
alterações aprovadas: 2, 3,
electrónica;

1, 5, 6 por votação

alteração retirada: 4.
As diferentes partes d o texto foram sendo aprovadas
sucessivamente.
Declarações de voto por escrito:
Sr. Lane.

1 parte: alínea a),
2? parte: alínea.b);

votantes: 196,
a favor: 178,
contra: 8,
abstenções: 10

24.

'

As diferentes partes d o texto foram sendo aprovadas
sucessivamente (à excepção d o n? 2 que foi rejeitado):
— por votação nominal: considerando I (RDE), n? 1,
alínea 0 (PPE), n? 1 (RDE),
—

por votação electrónica: n? 1, alíneas 1) e m).

Resultados das votações nominais:
alteração 8:
votantes: 192,
a favor: 82,
contra: 106,
abstenções: 4.
considerando I :
votantes: 187,
a favor: 164,
contra: 20,
abstenções: 3.
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alteração 2:
votantes: 196,
a favor: 27,
contra: 167,
abstenções: 2.
alteração 15:
votantes: 194,
a favor: 27,
contra: 164,
abstenções: 3.

Por votação nominal (RDE, PPE, DR), o Parlamento
aprova a resolução:
votantes: 180,
a favor: 156,
contra: 20,
abstenções: 4
[ver ponto 9, alínea b), parte II].
25.

Livre circulação de futebolistas profissionais (vota' Ção)

(proposta de resolução B 3-1784/91)

N? 1, alínea f):

(A proposta de resolução B 3-1787/91)

votantes: 193,
a favor: 168,
contra: 18,
abstenções: 7.

(A proposta de resolução B 3-1787/91 foi retirada.)

alteração 9 :
votantes: 199,
a favor: 93,
contra: 105,
abstenções: 1.

Alteração aprovada: 1.
As diferentes partes d o texto foram sendo aprovadas
sucessivamente.
Declarações de voto:
Intervenções dos Srs. McMahon, em nome d o Grupo
S, Martinez, em nome d o Grupo DR, e da Sr? Rawlings.

alteração 13(1? parte):
votantes: 197,
á favor: 184,
contra: 0,
abstenções: 13,

Declarações de voto por escrito:
Sr. Bròk.
O Parlamento aprova a resolução (ver ponto 10, parte
II).

alteração 13 (2? parte):
votantes: 192,
a favor: 108,
contra: 79,
abstenções: 5.

26.

Programa-quadro de I&D tecnológico (votação)

(proposta de resolução B 3-1880/91)
Alterações aprovadas: 1, 2, 3.

N?s 1 e 3:

As diferentes partes d o texto foram sendo aprovadas
sucessivamente.

votantes: 193,
a favor: 171,
contra: 20,
abstenções: 2.

O Parlamento aprova a resolução (ver ponto 11, parte
II).
27.

Declarações de voto:
Intervenções dos Srs. Le Chevallier, em nome d o
Grupo DR, Bru Purón, este último sobre esta interven
ção, Neubauer, d a Sr? Lulling, e d o Sr. Pirkl.

Conferência Intergovernamental sobre a União
Política (votação)

(propostas de resolução B 3-1778/rev., 1780, 1885, 1891
e1892/91)
(A proposta de resolução B 3-1790/91 foi retirada.)
—

proposta de resolução B 3-1778/91/rev.:

Intervenção d o relator.
Alterações approvadas: 9 (de compromisso), 2 por
votação electrónica. 8;
Declaração de voto por escrito:
Sr. Desmond.

Alterações rejeitadas: 3, 7;
Alterações retiradas: 1,4.
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Intervenção d o Sr. Herman, para retirar a alteração 1 a
favor da alteração 9 (de compromisso)

30.

Composição dos grupos políticos

A Senhora Presidente comunica ao Parlamento que o
Sr. Partsch a informou de que aderiu ao Grupo LDR.

Declarações de voto:
Intervenções d o Sr. Maher, da Sr? Veil, dos Srs. Robles
Piquer, em nome dos membros espanhóis d o Grupo
PPE, Planas Puchades, este sobre a última intervenção,
Sisó Cruellas, Martinez, Chanterie, este para um ponto
d e ordem, e da Sr? Aglietta sobre a intervenção d o Sr.
Martinez.

31.

Ordem do dia da próxima sessão

O Senhor Presidente comunica que a ordem d o dia d a
sessão de amanhã, sexta-feira, 22 de Novembro de
1991, está fixada como segue:
9H00:

Declaração de voto por escrito:
—
Srs. Dillen, I. Christiansen e Iversen.
Por votação nominal (ARC), o Parlamento aprova a
resolução:
votantes: 152,
a favor: 138,
contra: 14,
abstenções: 0

— relatório Colino Salamanca sobre lúpulo (sem
debate) *,
— relatório Colino Salamanca sobre a peste suína
(sem debate) *,
— relatório Colino Salamanca sobre a gripe aviária
(sem debate) *,
— votação das propostas de resolução cujo debate
tenha sido dado por encerrado,

(verponto 12, parte II).

—
(As propostas de resolução B 3-1780, 1885, 1891 e
1892/91 caducaram.)
FIM DO PERÍODO
28.

processos sem relatório *,

relatório Bocklet sobre a soja (') *,

— relatório
mento (') *,

Maher

sobre

as

vacas

em

aleita

— discussão conjunta de um relatório Chabert e de
uma proposta d e decisão sobre uma ajuda à
URSS (») *,

DE VOTAÇÃO

Composição do Parlamento

—

A Senhora Presidente comunica que as autoridades
francesas competentes a informaram de que a Sr?
Dominique Voynet foi designada como deputada a o
Parlamento Europeu, em substituição d a Sr? Fernex,
demissionária.

relatório Pollack sobre a assistência à criança (') *,

— relatório Lane sobre medidas específicas a favor
dos D O M (') *,a
— discussão conjunta d e um relatório Lane sobre o
salmão e d e um relatório Morris sobre a pesca ('),

D á as boas-vindas a esta nova colega e invoca o dis
posto n o n? 3 d o artigo 6? d o Regimento.

— discussão conjunta d e um relatório Garcia Arias
sobre a Carta Europeia d a Energia e de um relatório
Pierrôs sobre a a cooperação com a URSS em matéria
de energia ('),

29.

— pergunta oral com debate à Comissão sobre a
importação de milho e sorgo.

Prémio Sakharov

A Senhora Presidente comunica que a Mesa alargada
atribuiu o Prémio Sakharov 1991 ao Sr. Adam Demaci,
escritor albanês e presidente d o «Comité Kosovar».

(')

Os textos serão votados após o encerramento de cada
debate.

(A sessão ésuspensa às 20hl5)
Enrico VINCI

Siegbert ALBER

S ecretário-Geral

Vice-Presidente
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PARTE II
Textos aprovados pelo Parlamento Europeu

1. Salvar o planeta
— B3-1809/91

RESOLUÇÃO
sobre a acção «Salvar o planeta»
O Parlamento Europeu,
A. Consciente da contínua deterioração do meio natural na Europa e no resto dó mundo,
B. Considerando o documento publicado pelo PNUA (Programa das Nações Unidas para o
Ambiente), a UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza e dos seus
Recursos) e o W W F (Fundo Mundial para a Natureza) em 21 de Outubro de 1991, com o
título «Salvar o planeta — Estratégia para o futuro da vida», onde estas organizações
propõem uma nova estratégia para a conservação dos recursos naturais e um desenvolvi
mento perdurável,
C. Recordando a sua Resolução de 20 de Maio de 1980 sobre a estratégia mundial de
conservação da natureza (WCS) ('), na qual manifestava o seu apoio unânime à estratégia
mundial de conservação da natureza definida e m 1980 pelo PNUA, a UICN e o WWF,
D. Considerando o relatório publicado pela Comissão Mundial para o Ambiente e o Desenvol
vimento, intitulado «O nosso futuro comum» (relatório Brundtland), que defende um
desenvolvimento perdurável,
E. Consciente da importância de que se reveste a preservação da diversidade biológica d o
planeta; considerando que a directiva sobre aves selvagens, a directiva sobre habitats e os
programas Acnat e Life são importantes iniciativas neste domínio,
F. Considerando que a opção por um tipo de sociedade baseada num desenvolvimento
perdurável pressupõe que os recursos financeiros, a mão-de-obra e as formas de organização
deixem de ser orientadas para actividades prejudiciais a o ambiente, sendo antes orientados
para actividades que respeitem o meio natural,
G. Considerando que o documento intitulado «Salvar o planeta» contém importantes reflexões
para uma utilização prudente dos recursos naturais numa sociedade preocupada com o
desenvolvimento perdurável,
H. Considerando que importa estabelecer como objectivo prioritário a nível mundial a
instituição de um tipo de sociedade baseada num desenvolvimento efectivo e perdurável,
I.

Considerando que a Comissão deve proceder a uma adaptação das políticas executadas a
nível económico e ambiental, de acordo com as linhas de orientação formuladas no
documento «Salvar o planeta»,

J.

Considerando que a Comissão deve estudar os meios adequados para dar aplicação, nas
políticas que executa, aos princípios e acções enumerados no referido documento,

1. Insiste junto dos Estados-membros no sentido de que estes revejam a sua política de
desenvolvimento económico à luz dos princípios expostos no referido documento e, se
necessário, que adoptem esses mesmos princípios;
2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão,
bem como aos Governos e parlamentos dos Estados-membros.
(')
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2. Zaire
— Resolução comum que substitui os B3-1805,1837,1846,1864,1872 e 1874/91

RESOLUÇÃO
sobre a situação no Zaire
O Parlamento Europeu,
A. Considerando que os motins de Setembro e de Outubro de 1991 evidenciaram o fracasso do
regime do Presidente Mobutu,
B. Considerando a situação económica e social do país, desastrosa ao ponto de estar ameaçada a
própria sobrevivência das camadas da população mais desfavorecidas, enquanto alguns
privilegiados colocaram fortunas imensas em bancos estrangeiros,
C. Consciente do desejo do povo zairense de ver reunidas as condições que permitam pôr termo
à corrupção generalizada e ao desvio dos fundos para o desenvolvimento, tanto do interior
como do exterior, bem como estabelecer estruturas socioeconómicas sãs e uma verdadeira
participação do povo no poder,
D. Considerando a destituição do Primeiro-Ministro Tchisedeki pelo Presidente Mobutu e a
recusa deste de permitir que a oposição no seu conjunto participe democraticamente na
execução das futuras políticas do país,
E. Considerando as numerosas pressões e actos de violência de que- têm sido objecto as forças
da oposição e as igrejas, e que provocaram dezenas de mortos,
F. Recordando as suas anteriores resoluções sobre a situação no Zaire,
1. Condena, não só a pilhagem das cidades por militares, mas também a perseguição
sistemática de membros da oposição e das igrejas, cujos bens são sistematicamente destruídos;
2. Convida o Conselho e a Comissão a exercerem uma pressão efectiva junto do Presidente
Mobutu para que a Conferência Nacional Multipartidária solicitada pelos partidos da oposição se
possa realizar no mais breve prazo possível; considera que só após a realização desta conferência
e a constituição de um governo de transição poder-se-á organizar eleições, sob a supervisão de
organismos internacionais;
3.

Insta também os Estados Unidos a adoptarem uma atitude firme nesse sentido;

4. Exorta a Comunidade Internacional a implementar, em simultâneo com as sanções
económicas, um processo de mediação e de interposição que permita uma transição não violenta
para um regime político democrático e que garanta a segurança da população zairense;
5. Considera, que a partir do momento em que o processo de democratização do Zaire seja
desencadeado de uma forma séria, deverão ser realizados esforços a nível internacional com
vista à recuperação social e económica do país; e está convicto de que a comunidade
internacional e, nomeadamente, a C E e os seus Estados-membros, podem e devem contribuir,
desde já, para a preparação de um programa futuro;
6. Considera que os bens pessoais do Presidente Mobutu deveriam servir para a recuperação
económica e social do país, para a liquidação das dívidas do Zaire e para a indemnização das
vítimas do regime;
,
7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, aos
Co-Presidentes da Assembleia Paritária ACP-CEE, ao governo dos Estados Unidos, ao
Presidente da OUA e às autoridades zairenses.
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3. Madagáscar
— Resolução comum que substitui os B3-1843,1847,1854, 1867,1869 e 1873/91

RESOLUÇÃO
sobre a situação em Madagáscar
O Parlamento Europeu,
A. Considerando as manifestações pacíficas a favor da democracia, organizadas quase
diariamente desde há sete meses pelo Comité das Forças Vivas de Madagáscar e que têm
reunido várias centenas de milhar de pessoas,
B. Considerando que a greve dos funcionários, a desobediência civil e a resistência não violenta
prosseguidas testemunham a importante mobilização da população malgache,
C. Considerando que a oposição malgache e o Conselho das Igrejas Cristãs entendem que o
regresso à paz social só será possível após a demissão do Presidente Ratsiraka, o qual
assumiu o poder em 1975 na sequência de um golpe militar,
D. Considerando as numerosas iniciativas pacíficas levadas a cabo pela oposição, tais como a
criação de um governo paralelo ao Governo oficial,
E. Verificando que existe um consenso entre os partidos de oposição, as organizações cívicas,
sindicais e religiosas de Madagáscar sobre a necessidade de uma transição pacífica para um
regime democrático que garanta os direitos individuais, políticos, económicos e sociais do
povo malgache,
' F. Considerando a repressão sangrenta perpetrada em 10 de Agosto de 1991 em Iavoloha e em
23 de Outubro de 1991 pela guarda presidencial contra os manifestantes pacíficos e que terá
provocado várias dezenas de mortos,
G. Considerando os numerosos testemunhos de buscas efectuadas pelas forças armadas nos
hospitais, destinadas a fazer desaparecer as provas dos massacres,
H. Considerando a necessidade de organizar uma Conferência Nacional representativa da
população malgache com vista a desbloquear a crise que paralisa o país,
I.

Considerando que as Forças Vivas malgaches rejeitaram o novo Governo e a Convenção de
31 de Outubro de 1991 pelo facto de o Presidente Ratsiraka ter recusado renunciar ao seu
título de chefe supremo das forças armadas,

1. Condena vigorosamente os massacres de 10 de Agosto de 1991 e de 23 de Outubro de 1991
e solicita a criação de uma comissão internacional de inquérito encarregada de apurar as
responsabilidades dos massacres;
2. Condena o abuso de poder e os métodos arbitrários do Governo do Presidente Ratsiraka,
designadamente contra os cidadãos que lutam pacificamente pelos seus legítimos direitos;
3. Considera que uma Conferência Nacional seguida de uma consulta popular e de eleições
gerais livres permitirão encontrar uma solução para a crise actual;
4. Solicita ao Conselho, à Comissão e aos Estados-membros que pressionem as autoridades
malgaches neste sentido, quer por via diplomática, pondo fim a toda a cooperação militar, quer
através da suspensão da cooperação económica, designadamente da aplicação da Convenção de
Lomé, devendo, no entanto, ser mantida a ajuda humanitária e de emergência;
5. Solicita à Comissão, ao Conselho e aos Estados-membros que apoiem a organização do
referendo mediante a concessão de uma ajuda financeira e o envio de observadores internacio
nais que supervisem a realização da referida consulta;
6. Convida os Estados da região e os países membros da Comissão do Oceano Índico a
cooperar e acelerar a transição pacífica para a democracia e o desenvolvimento de Madagáscar;
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7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho, aos
Governos dos Estados-membros, às autoridades malgaches, ao Comité das Forças Vivas
Malgaches e aos co-presidentes da Assembleia Paritária ACP-CEE.

4. Direitos d o H o m e m
a)

Resolução comum que substitui os B3-1798,1806,1816,1822,1836,1842 e 1861/91

RESOLUÇÃO
sobre o massacre em Timor Leste
O Parlamento Europeu,
A. Chocado com a notícia de que muitos participantes num funeral em Díli, Timor Leste, foram
mortos ou feridos pelas tropas indonésias, em 11 de Novembro de 1991,
B. Considerando que os Ministros dos Negócios Estrangeiros dos Doze, reunidos nos Países
Baixos, em 13 de Novembro de 1991, condenaram veementemente os massacres,
C. Recordando que a Amnistia Internacional havia j á anteriormente solicitado a realização de
um inquérito à morte de Sebastião Rangel, alvejado pela polícia, cujo funeral se estava a
realizar,
D. Considerando as informações segundo as quais, a seguir ao massacre no funeral, os militares
indonésios tiraram da prisão entre 70 a 100 testemunhas oculares do massacre para os
fuzilarem diante de uma sepultura,
E. Considerando que os militares indonésios atacaram recentemente igrejas católicas onde se
tinham refugiado jovens, tendo causado mortos e feridos e feito prisioneiros políticos que
foram barbaramente torturados para que denunciassem os bispos e padres que eventualmen
te colaboram com a resistência,
F. Recordando que a planeada visita dos deputados portugueses foi recentemente adiada pelo
facto de as autoridades indonésias se terem recusado a autorizar que os deputados fossem
acompanhados de um jornalista,
G. Recordando os assassínios em massa e a repressão brutal perpetrados pelo Governo da
Indonésia desde que Timor Leste foi ocupado, em 1975,
H. Recordando as suas anteriores resoluções sobre Timor Leste,
I. Condena o assassínio brutal das mais recentes vítimas da ocupação ilegal de Timor Leste
pela Indonésia e denuncia e condena os gravíssimos atentados contra os mais elementares
direitos humanos;
2. Exorta o Governo da Indonésia a garantir que irá pôr imediatamente termo aos actos de
violência perpetrados pelas forças militares e de segurança, levando a tribunal os responsáveis
pelo massacre;
3. Solicita a realização imediata de um inquérito completo, imparcial e sob supervisão
internacional acerca dos referidos assassínios;
4. Apela à libertação das pessoas detidas por exercerem actividades políticas isentas de
violência ou pelas suas crenças ou ideais e solicita que lhe sejam dadas garantias de que os
detidos serão tratados humanamente e poderão ser visitados por advogados, médicos e
familiares;
5. Apela aos Ministros dos Negócios Estrangeiros reunidos no âmbito da CPE para que
abordem esta questão com a maior veemência possível juntamente com o Governo indonésio, e
pede à CE e à ONU que decretem um embargo à venda de armas à Indonésia;
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6. Apela a o Conselho no sentido de que este tome, o mais rapidamente possível, uma posição
clara sobre a situação e de que reveja os acordos de cooperação entre a Indonésia, a C E e os
Estados-membros, até que se verifique uma mudança na situação;
7. Encarrega a sua delegação para as relações com a ASEAN de, na primeira oportunidade,
chamar a atenção para as graves violações dos direitos humanos e m Timor Leste;
8.
Decide, face à decisão da Subcomissão «Direitos do Homem» de realizar em Lisboa uma
audição pública sobre Timor Leste, enviar também uma missão a Timor Leste para se avistar
com dirigentes de todas as partes intervenientes no conflito;
9.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho, aos
Ministros dos Negócios Estrangeiros reunidos no âmbito da CPE, ao Governo da Indonésia, ao
Secretário-Geral da O N U e ao Secretário-Geral da ASEAN.

b) Resolução comum que substitui as propostas de resolução B3-1820,1855,1871 e 1875/91

RESOLUÇÃO
sobre a situação humanitária no Iraque

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta as suas resoluções relativas ao fim do conflito d o Golfo e o incumprimento,
pelo Iraque, das resoluções d o Conselho de Segurança da ONU,
A. Considerando que as destruições perpetradas no Iraque durante a guerra do Golfo
ocasionaram carências de água potável, insuficiência de infra-estruturas médicas e hospita
lares e verdadeiras situações de penúria que se repercutem quotidianamente na população
iraquiana,
B. Considerando que as principais vítimas desta situação são civis e, em especial, os mais
desfavorecidos, ou seja, os idosos, os doentes e as crianças,
C. Considerando que as Nações Unidas estão dispostas a permitir que o Iraque adquira
alimentos e medicamentos com o produto da venda de parte do seu petróleo, desde que as
acções de controlo da distribuição de fornecimentos levadas a cabo pela O N U garantam que
tal venda não será utilizada pelo Presidente Saddam Hussein para reforço do seu regime e
desde que uma parte dos rendimentos seja reservada à indemnização das vítimas da invasão
d o Koweit pelo Iraque,
D. Considera o regime de Bagdade responsável por todos os sofrimentos da população civil,

1. Lança um apelo solene às autoridades iraquianas para que respeitem inteiramente as
resoluções, d o Conselho de Segurança da ONU;
2.
Solicita à Comissão e aos Estados-membros que analisem, de acordo com as organizações
humanitárias internacionais e as ONGs, a possibilidade de uma intervenção estritamente
humanitária destinada a confortar a população civil iraquiana e a afastar o perigo de fome e de
epidemias, as primeiras vítimas das quais seriam crianças inocentes;
3. Convida os Estados-membros a disponibilizarem bens financeiros iraquianos até agora
congelados, com a única finalidade de possibilitar a aquisição de alimentos, de medicamentos e
de equipamentos médicos para os hospitais, bem como de depuradores de água, desde que exista
a possibilidade de proceder a um controlo eficaz da utilização de tais recursos postos à
disposição;

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? C 326/184
Quinta-feira, 21 de Novembro de 1991

4. Convida a O N U a permitir, nas condições referidas no ponto precedente, a venda de
petróleo por parte d o Iraque com a única finalidade de financiar as medidas humanitárias
supracitadas levadas a cabo por organizações internacionais e ONGs;
5. Exorta o Iraque a, em cooperação com a Cruz Vermelha Internacional e a OMS, tratar do
mesmo modo todos os sectores da população e acabar com qualquer tipo de repressão de grupos
populacionais;
6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, aos
Governos dos Estados-membros, à ONU e ao Governo iraquiano.

c)

Resolução comum que substitui os B3-1795,1835 e 1858/91

RESOLUÇÃO
sobre o repatriamento forçado de «boat people» para o Vietname
O Parlamento Europeu,
A. Considerando que, no sábado, 9 de Novembro de 1991, as autoridades de Hong Kong
procederam ao repatriamento forçado para Hanoi de um grupo de 59 boat people, na
sequência de um acordo concluído entre Hong-Kong, o Vietname e o Reino Unido;
constatando que tal acordo teve o apoio dos Ministros dos Negócios Estrangeiros reunidos
no âmbito da Cooperação Política Europeia e do Alto Comissariado das Nações Unidas para
os Refugiados,
B. Recordando que a maior parte dos refugiados vietnamitas não são oficialmente reconhecidos
como refugiados políticos, mas como imigrantes económicos, o que torna ainda mais difícil
d o que anteriormente a sua reintegração na Europa, na América e no Pacífico,
C. Reconhecendo as grandes dificuldades que a população e o Governo de Hong Kong
enfrentam para alojar um elevado número de refugiados,
D. Recordando o programa de repatriamento voluntário aplicado desde Março de 1989 pelo
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados que permitiu, até hoje, o
repatriamento de quase 10 000 vietnamitas,
1. Opõe-se ao repatriamento coercivo de qualquer pessoa para um país em que corra o risco de
ser detida como prisioneiro de opinião, vítima de tortura ou «desaparecimento», ou de ser
executada;
2.
Solicita às autoridades de Hong Kong que, em colaboração com o Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados, reforcem as medidas tendentes a garantir a cada refugiado
uma apreciação aprofundada e justa da sua situação;
3.
Solicita igualmente às autoridades de Hong Kong, do Reino Unido e d o Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Refugiados, bem como ao Governo vietnamita, que garantam que as
pessoas que forem repatriadas para o Vietname não corram o risco de serem vítimas de violações
dos direitos humanos;
4. Considera necessária a adopção, a nível internacional, de normas comuns aos refugiados
políticos e económicos;
5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Cooperação Política
Europeia, à Comissão, aos Governos dos Estados-membros, ao Governo do Vietname, às
autoridades de Hong Kong e ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.
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d) B3-1844/91

RESOLUÇÃO
sobre a prolongada crise no Haiti
O Parlamento Europeu,
A. Determinado a fazer tudo o que lhe for possível para restaurar a democracia no Haiti,
B. Chocado com a tentativa da junta militar de expulsar o Embaixador da França,
C. Profundamente preocupado pela detenção de três jornalistas cujo destino se desconhece,
D. Recordando a sua Resolução de 10 de Outubro de 1991 sobre o Haiti (') que se refere ao
golpe de Estado militar que destitui o primeiro Presidente do Haiti democraticamente eleito,
1. Louva a coragem do Embaixador de França ao salvar a vida do Presidente Aristide e
conceder asilo a outras pessoas;
!

2. Manifesta o seu apoio aos esforços desenvolvidos pela Organização dos Estados America
nos no sentido de ser restaurada a democracia no Haiti;
3. Exorta a junta militar a libertar todos os presos que foram ilegalmente detidos durante o
golpe;
4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho, aos
Ministros dos Negócios Estrangeitos reunidos no âmbito da Cooperação Política Europeia, ao
Presidente Aristide, ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos e aos
Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados do Haiti.
(')

Cf. acta dessa data (ponto 2, Parte II)

e)

B3-1878/91

RESOLUÇÃO
sobre os presos políticos no Laos
O Parlamento Europeu,
A. Congratulando-se com os progressos auspiciosos do processo de paz no Camboja sob a
égide das Nações Unidas,
B. Manifestando a sua satisfação pela assinatura, em 23 de Outubro de 1991, em Paris, do
acordo formal de paz no Camboja e esperando que este tratado venha contribuir para reforçar
o respeito pelos direitos humanos no Sudeste Asiático, designadamente no Vietname e no
Laos,
C. Expressando, contudo, a sua viva preocupação pelo destino dos presos políticos nestes dois
países, em especial dos opositores laosianos Thongsouk Saysangkhi e Latsamy Khamphoui,
detidos a 8 de Outubro de 1990 em Vienciana por terem defendido um sistema democrático
pluralista,
D. Salientando que estas duas personalidades, responsáveis pelo «Movimento Social-Democrata» e antigos vice-ministros do Governo do Laos, se encontram desde essa data detidos
sem julgamento na prisão de Samkhé, nos arredores de Vienciana, na companhia de outros
presos políticos,
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1.

Condena estas violações dos direitos humanos;

2. Exige a imediata libertação de Thongsouk Saysangkhi e de Latsamy Khampoui e de todos
os presos políticos, designadamente os ainda detidos e m «campos de reeducação política»
existentes no país;
3. Exorta as autoridades d o Laos a acelerarem o processo de abertura económica e a
encetarem, sem demora, as reformas democráticas necessárias para garantir o respeito pelos
direitos humanos neste país;
4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Governo do Laos, aos
Ministros dos Negócios Estrangeiros reunidos no âmbito da Cooperação Política Europeia e à
Comissão.

f)

B3-1829/91

RESOLUÇÃO
sobre a libertação de todos os presos políticos em Marrocos
O Parlamento Europeu,
A. Congratulando-se com a libertação de Abraham Serfaty e de outros presos políticos,
B. Congratulando-se com a destruição da prisão de Tazmamart e a libertação da maioria dos
detidos, encarcerados em condições desumanas há mais de dezoito anos,
C. Profundamente inquieto com o destino de Ghani Achoun e Mohamed Raiss, novamente
encarcerados na prisão de Kenitra, cujo estado de saúde, após longos anos de sequestro e m
Tazmamart, é alarmante,
D. Considerando que um grande número de inocentes continua detido nas prisões marroquinas,
oficiais e clandestinas, onde a tortura continua a ser prática corrente,
E. Tendo em consideração os recentes relatórios da Amnistia Internacional sobre as violações
dos direitos humanos em Marrocos e a detenção secreta de centenas de desaparecidos,
F. Respondendo ao apelo de Abraham Serfaty no sentido da libertação dos seus companheiros
de detenção e de outros presos políticos,
G. Recordando as suas numerosas resoluções sobre a violação dos direitos humanos e m
Marrocos,
1.

Exige a libertação de todos os presos políticos e m Marrocos;

2. Protesta contra a recusa das autoridades marroquinas de autorizar os médicos mandatados
por organizações humanitárias a visitar Ghani Achoun e Mohamed Raiss e exige a sua imediata
libertação, de forma a que estes possam ser entregues às suas famílias e beneficiar dos cuidados
que o seu alarmante estado de saúde exige;
3. Exige d o Governo marroquino informações sobre o destino dos irmãos Bourequat, que têm
dupla nacionalidade francesa e marroquina, desaparecidos em condições misteriosas em 1972 e
que teriam sido encarcerados em Tazmamart sem julgamento;
4. Convida as autoridades comunitárias e os Governos dos Estados-membros a tomar todas as
diligências no sentido de obrigar o Governo marroquino a respeitar os direitos humanos e a
libertar os presos políticos;
5.
Solicita que a Delegação Interparlamentar CEE-Magrebe, que se deslocará a Marrocos de
16 a 19 de Dezembro de 1991, possa visitar os presos políticos nas prisões oficiais e clandestinas;
6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, aos
Governos dos Estados-membros e ao Governo marroquino.
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g) B3-1796/91

RESOLUÇÃO
sobre a situação dramática dos judeus da Síria
O Parlamento Europeu,
A. Ciente da situação perigosa em que se encontram os judeus da Síria, que se tornou mais
crítica após a publicação por Mustafa Tias, Ministro da Defesa sírio, de um livro em que
repete calúnias segundo as quais os judeus cometem crimes rituais,
B. Lamentando a recusa do Governo da Síria em permitir que os judeus abandonem o país,
C. Considerando a situação:
a) da família Kastika, detida injustificadamente,
b) de Zaki Sabuto e Meyer Daoud Pinhas, detidos injustificadamente na prisão de
Kamishli,
c) de Rahamon Darwish e Joseph Ratoul Sabat, detidos injustificadamente na prisão de
Alepo,
d) dos irmãos Sued, detidos em segredo e injustificadamente na prisão de Damasco desde
1987,
D. Recordando as suas resoluções anteriores sobre este doloroso problema,
1. Pede que todos os detidos na Síria sejam julgados e que as vítimas da opressão do Governo
sírio sejam libertadas;
2. Pede ao Governo sírio que autorize os seus nacionais, inclusive os judeus, a sair do país, se e
quando o desejarem;
3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho e ao
Governo da Síria.

5. Catástrofes naturais
a) Resolução comum que substitui os B3-1807,1814 e 1863/91

RESOLUÇÃO
sobre o tufão nas Filipinas
O Parlamento Europeu,
A. Consternado com as consequências do tufão tropical Telma, que atingiu as Filipinas no
início do mês de Novembro de 1991 e provocou mais de 6 000 mortos e muitas centenas de
milhar de desalojados,
B. Considerando que, para além da seca em 1989/1990, esta é a quinta catástrofe natural que
atingiu as Filipinas num espaço de dezassete meses, nomeadamente o terramoto em Luzon,
em Julho de 1990, o furacão Mike, em Novembro de 1990, a erupção do vulcão Pinatubo, em
Julho de 1991, o ciclone Ruth, em Outubro de 1991, e, mais recentemente, o tufão Telma,
C. Considerando que as Filipinas, sendo um país carenciado em energia, foram particularmente
atingidas pela Guerra do Golfo, sofrendo graves repercussões financeiras e económicas,
designadamente devido ao regresso de 40 000 trabalhadores estrangeiros,
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D . Considerando que serão necessárias elevadas vèrbas para a recuperação e reconstrução das
regiões atingidas é que, excluindo a região que circunda o Pinatubo, são avaliadas e m cerca
d e mil milhões de dólares, a o passo que a reconstrução d a região d o Pinatubo exige ainda
cerca d e 3 5 0 milhões de dólares para infra-estruturas, a que se acrescentam ainda os custos
decorrentes dos efeitos d o tufão Telma,
E . Constatando que as consequências destas catástrofes naturais são agravadas por acções d o
H o m e m , c o m o é o caso, por exemplo, d o abate ilegal d e árvores e m grande escala nas
encostas d a montanha, o que provoca inundações de lama, e consciente d e que, devido a u m a
ajuda insuficiente a o desenvolvimento por parte dos países ocidentais ricos, não puderam ser
tomadas medidas a tempo, c o m o a reflorestação, a melhoria dos cursos dos rios, etc.,
F. Convencido d e que esse tipo d e catástrofes tende a generalizar-se devido à grave erosão d o
solo que reduz, assim, cada vez mais as capacidades florestais d e captação e armazenamento
d e água,
1.
Manifesta a sua solidariedade para c o m a população das Filipinas, que foi atingida por
quatro grandes catástrofes naturais nos últimos dezoito meses, e exprime as suas condolências
aos familiares dos muitos milhares de vítimas e o seu pesar às centenas de milhar de desalojados;
2.
Congratula-se com a ajuda d e emergência d e 5 0 0 0 0 0 ecus concedida pela Comunidade
Europeia às vítimas da catástrofe;
3.
Congratula-se com a campanha, inclusivamente com o f u n d o especial, anunciada pelo
Governo filipino contra o corte ilegal de madeira;
4.
Exorta a Comissão e os Estados-membros a, através d o apoio aos esforços envidados pelo
Governo filipino, conceder u m a ajuda semelhante para a reflorestação imediata, bem c o m o para
a tomada de medidas d e controlo mais eficazes contra os lenhadores ilegais;
5. É , portanto, d e opinião que é necessária u m a ajuda estrutural global para a recuperação e
reconstrução das inúmeras regiões atingidas por catástrofes nas Filipinas;- apela, assim, à
Comissão e a o Conselho para que envidem esforços n o sentido de que o montante de 100 milhões
d e ecus, actualmente previsto para a cooperação para o desenvolvimento para o período
1991-1994, seja consideravelmente aumentado;
6.
Solicita também aos Estados-membros que aumentem o s seus esforços tendentes à
concessão d e ajuda estrutural às Filipinas;
7.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, a o Conselho, aos
Governos dos Estados-membros e a o Governo das Filipinas.

b) B3-1838/91

RESOLUÇÃO
sobre os temporais em Itália
O Parlamento Europeu,
A . Considerando a vaga d e temporais que se abateu nos últimos dias sobre as regiões d a Itália
central e que, devido a o transbordar d e rios e de torrentes, ocasionou quatro vítimas e
dezenas d e biliões d e liras de danos,
B . Considerando que neste último a n o algumas dessas regiões viram repetidos esses fenóme
nos, que evidenciaram cada vez mais u m a situação de perigo hidrogeológico d e tais zonas,
1.

Expressa a sua solidariedade para c o m as famílias das vítimas;

2. Convida a Comissão a preparar medidas d e auxílio para a reparação das infra-estruturas ou
das estruturas económico-produtivas atingidas;
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3. Solicita um especial empenho da Comissão na garantia do inicio e da conclusão, por parte
dos Estados-membros, de cautelosas medidas para a defesa dos solos e para a correcta gestão dos
recursos naturais;
4.

c)

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e ao Conselho.

B3-1808/91

RESOLUÇÃO
sobre o programa de ajuda de emergência ao Suriname
O Parlamento Europeu,
A. Tendo em conta a resolução sobre a situação no Suriname aprovada na última reunião da
Assembleia Paritária ACP-CEE, em Amesterdão,
B. Informado por diversas fontes oficiais da precária situação alimentar no Suriname que
afecta, em particular, as crianças,
C. Considerando que, neste momento, j á 17% do número total de crianças das camadas sociais
mais baixas sofrem do síndroma da fome e que a referida percentagem não pára de aumentar,
não obstante os esforços de diversas ONGs locais,
D. Considerando que, se não houver ajuda exterior, as referidas ONGs terão de cessar
inteiramente as suas actividades dentro em breve por falta de meios financeiros, com todas as
consequências que daí advirão,
1. Apela veementemente à Comissão para que tome, a curto prazo, medidas provisórias sob a
forma de meios financeiros e/ou ajuda alimentar;
2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho e ao
Governo do Suriname.

6. Impacto ambiental d e projectos nos Estados-membros
— B3-1779/91

RESOLUÇÃO
sobre o impacto ambiental dos projectos nos Estados-membros
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a declaração da Comissão ao Parlamento Europeu em 25 de Outubro de
1991 relativa à aplicação da, directiva sobre a avaliação dos efeitos de determinados
projectos públicos e privados sobre o ambiente,
— Tendo em conta a Directiva 85/337/CEE relativa à avaliação dos efeitos de determinados
projectos públicos e privados no ambiente ('),
— Tendo em conta a Directiva 79/409/CEE relativa à conservação das aves selvagens (2),
(')
(:)
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— Tendo e m conta a Directiva 90/313/CEE relativa à liberdade de acesso à informação em
matéria de ambiente ('),
— Tendo em conta a Directiva 80/778/CEE relativa à qualidade das águas destinadas ao
consumo humano ( 2 ),
— Tendo e m conta a Directiva 76/160/CEE relativa à qualidade das águas balneares ( 3 ),
— Tendo em conta a proposta de directiva da Comissão relativa à protecção de habitats naturais
e semi-naturais e da fauna e flora selvagens (4),
— Tendo em conta o facto de a regulamentação referente aos fundos estruturais estabelecer
para todas as iniciativas de desenvolvimento financiadas pela C E E o cumprimento integral
de toda a legislação ambiental comunitária,
— Tendo em conta o artigo 1302 R do Tratado CEE,
— Tendo em conta as suas resoluções de 10 de Março de 1988 sobre a aplicação da legislação
comunitária relativa às águas ( 5 ) e sobre a transposição para o direito nacional das directivas
comunitárias relativas à melhoria da qualidade do ar ( 6 ), de 12 de Outubro de 1988 sobre a
aplicação da Convenção de Berna (relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats
Naturais da Europa) e da Convenção de Bona (sobre a Conservação das Espécies
Migratórias Pertencentes à Fauna Selvagem) na Comunidade Europeia (7), de 13 de Outubro
de 1988 sobre a aplicação na Comunidade Europeia do regulamento CITES ( 8 ) e sobre a
aplicação na Comunidade Europeia da directiva relativa à conservação das aves selva
gens ( 9 ), de 16 de Fevereiro de 1990 sobre a aplicação da legislação comunitária em matéria
de ambiente ( l 0 ); e o próximo relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e
da Defesa do Consumidor sobre a aplicação da legislação relativa ao ambiente ( " ) ,
A. Considerando que os Ministros da Comunidade responsáveis pelo ambiente acordaram, na
sua reunião informal de 11-13 de Outubro de 1991, que existe a necessidade de um maior
desenvolvimento e aplicação da legislação relativa ao ambiente na Comunidade,
B. Considerando que na mesma ocasião os Ministros acordaram na necessidade de melhorar a
observância e as estruturas de controlo da execução relativa à legislação d o ambiente e à sua
aplicação nos Estados-membros,
C. Considerando que actualmente estão em curso mais de 200 processos por infracção relativos
à não observância pelos Estados-membros da legislação comunitária relativa ao ambiente,
D. Considerando que as disposições relativas à ajuda comunitária, em especial a partir dos
fundos estruturais, deveria ser sujeita a uma observância estrita da legislação comunitária e m
matéria de ambiente,
E. Considerando que os Estados-membros são responsáveis pelo fornecimento dos dados
necessários para garantir a efectiva observância do direito comunitário,
1.
Reitera a importância que atribui à execução jurídica e prática integral da legislação da
Comunidade Europeia relativa ao ambiente por todos os Estados-membros e especialmente a
directiva relativa à avaliação dos efeitos no ambiente;
2. Afirma que constitui um direito e um dever da Comissão garantir a aplicação integral da
legislação comunitária relativa ao ambiente pelos Estados-membros;
3. Confirma a sua opinião de que a Comissão deve permanecer independente nos seus
julgamentos e livre d e qualquer intimidação por parte dos Estados-membros, tal como
estabelecido nos Tratados;

(')
(2)
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(J)
(5)
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O
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(")
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4. Recomenda a adopção de medidas vinculativas, que poderão mesmo incluir penalidades
financeiras, à fim de incentivar os Estados-membros a cumprirem os requisitos do direito
comunitário;
5. a) Salienta a importância que atribui à pronta apresentação pela Comissão ao Parlamento
Europeu de relatórios completos sobre o estado de aplicação e efectividade de cada um dos
textos legislativos, tal como disposto nas directivas específicas e, em especial, no n" 3 do
artigo 112 da Directiva 85/337/CEE relativa à avaliação dos efeitos de determinados
projectos públicos e privados no ambiente;
b) Lamenta, neste contexto, que a Comissão não tenha apresentado tal relatório dentro do prazo
estabelecido no n2 3 do artigo 112 da referida directiva;
c) Espera que, quando este relatório for apresentado, inclua pormenores dos inquéritos
efectuados pela Comissão, com especial referência aos n2í 1 e 2 do artigo 112 da directiva,
tendo em vista determinar quaisquer dificuldades que possam existir nos Estados-membros
para a fixação de critérios e de limiares para a selecção de projectos e tipos de projectos a
sujeitar ao abrigo da directiva;
6. Considera que, no que se refere aos projectos subsidiados, a Comissão deveria, no caso de
não observância da legislação comunitária, negar a atribuição de fundos ou retê-los até que sejam
dadas garantias formais de observância da legislação;
7. Solicita à Comissão que institua neste contexto um processo segundo o qual as cartas
previstas no artigo 1692 e enviadas pelos Estados-membros sejam doravante também enviadas ao
Parlamento para informação, melhorando assim consideravelmente a transparência do controlo
da Comissão relativo à aplicação do direito comunitário;
8. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, e
aos Governos e Parlamentos dos Estados-membros.

7. Sistema comunitário d e atribuição d o rótulo ecológico

*

— Proposta de regulamento COM(91) 37 (')

Proposta de regulamento (CEE) do Conselho de um sistema comunitário de atribuição de rótulo
ecológico
aprovada com as seguintes alterações (2):
TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
D A S COMUNIDADES EUROPEIAS (*)

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 1)
Preâmbulo, primeira citação
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 1301- S,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 1002 A,

(Alteração n2 2)
Preâmbulo, terceira citação
Em cooperação com o Parlamento Europeu,
O
(2)
(*)

(Não se aplica à versão portuguesa).

Esta proposta foi objecto do relatório A3-299/91
Em conformidade com o disposto no n- 2 do artigo 40- do Regimento, esta proposta é de novo enviada à comissão competente
JO n- C 75 de 20.3.1991, p. 23
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TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n° 3)
Após o quinto considerando (novo considerando)
Considerando que o presente regulamento deverá permi
tir criar as condições para introdução na Comunidade de
um sistema uniforme de rotulagem ecológica;

(Alteração n? 4)
Sexto considerando
Considerando que tal orientação é susceptível de se
concretizar melhor mediante o estabelecimento de crité
rios uniformes para o sistema de atribuição, aplicáveis
em toda a Comunidade; que os esquemas de atribuição
independentes, j á existentes ou futuros, continuarão a ser
permitidos por um período de cinco anos; que, no final
desse período, a Comissão deve reexaminar esta solução
à luz da experiência adquirida;

Considerando que tal objectivo é susceptível de se con
cretizar melhor mediante o estabelecimento de critérios
uniformes para o sistema de atribuição, aplicáveis em
toda a Comunidade; que os esquemas de atribuição
independentes, j á existentes e futuros, continuarão a ser
permitidos por um período de cinco anos; que, no final
desse período, o sistema comunitário de atribuição do
rótulo ecológico substituirá esses esquemas;

(Alteração n2 5)
Sétimo considerando
Considerando que o sistema de atribuição se baseará num
pedido voluntário; que tal abordagem, apoiada nas forças
de mercado, contribuirá igualmente para a investigação e
desenvolvimento, especialmente de tecnologias menos
poluentes, conduzindo assim à inovação;

Considerando que o sistema de atribuição se baseará num
pedido voluntário; que tal abordagem, apoiada nas forças
de mercado, contribuirá igualmente para a investigação e
desenvolvimento, especialmente de tecnologias menos
poluentes, conduzindo assim à inovação; que, deste
modo, o rótulo ecológico incentivará as empresas euro
peias a integrarem o factor ambiente na sua estratégia, o
que as colocará em posição favorável na concorrência a
nível internacional;

(Alteração n2 6)
Nono considerando
Considerando que o sistema de atribuição de rótulo
ecológico terá em conta os interesses de todos os grupos
envolvidos, isto é, indústria, comércio, consumidores e
ecologistas, pelo que prevê a participação destes grupos
no processo de atribuição de rótulos a produtos indivi
duais que correspondam aos critérios estabelecidos;

Considerando que o sistema de atribuição de rótulo
ecológico terá em conta os interesses de todos os grupos
envolvidos, isto é, indústria, comércio, consumidores e
ecologistas, pelo que prevê a participação destes grupos
no processo de selecção das categorias de produtos que
possam ser objecto de um rótulo, bem como dos critérios
de atribuição;

(Alteração n^ 7)
Décimo primeiro considerando
Considerando que a Agência Europeia do Ambiente deve
ser encarregada de desempenhar determinadas tarefas
no âmbito da preparação de rótulos ecológicos e dos
critérios para a atribuição desses rótulos a produtos,
tecnologias, bens, serviços e programas que preservem
os recursos naturais; que é desejável entregar à agência
a preparação destas medidas,

Suprimido
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TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alterações n2í 8 e 41)
Artigo 11.
O presente regulamento estabelece um sistema
comunitário de atribuição de rótulo ecológico destinado à
promoção de produtos menos nocivos sob o ponto de
vista do ambiente e que, consequentemente, possuem um
impacte ambiental global significativamente inferior ao
de outros produtos da mesma categoria.

1.
O presente regulamento estabelece um sistema
comunitário de atribuição de rótulo ecológico destinado à
promoção da concepção, fabrico, comercialização e utili
zação de produtos compatíveis com o ambiente e que,
consequentemente, possuem um impacte ambiental glo
bal significativamente inferior ao de outros produtos da
mesma categoria.

2.

2.

O sistema de atribuição destina-se a:

O sistema de atribuição destina-se a:

— incentivar os fabricantes a conceber e fabricar produ
tos com um impacte ambiental reduzido durante o
fabrico, distribuição, consumo e utilização, bem
como durante a eliminação após utilização,

— incentivar os fabricantes a conceber e fabricar produ
tos com um impacte ambiental reduzido durante o
fabrico, distribuição, consumo e utilização, bem
como durante a eliminação após utilização,

— proporcionar melhores informações aos consumido
res relativamente ao comportamento dos produtos
no ambiente.

— orientar a escolha dos consumidores para produtos e
tecnologias que respeitem o ambiente.

Estas alternativas de produtos menos nocivos sob o
ponto de vista do ambiente não devem comprometer a
segurança do produto ou dos trabalhadores, nem afectar a
capacidade de utilização do produto de forma significativa.

Estes produtos compatíveis com o ambiente não devem
comprometer a segurança do produto ou a saúde e a
segurança dos trabalhadores e dos consumidores, nem
afectar a capacidade de utilização do produto de forma
significativa.

3.
A redução do impacte ambiental será alcançada
através da minimização:

3.
A redução do impacte ambiental será alcançada
através da minimização:

— da utilização de recursos naturais e recursos energé
ticos,

— da utilização de recursos naturais e recursos energé
ticos,
— do consumo de matérias-primas,

— das emissões no ar, na água e no solo,

— das emissões no ar, na água e no solo,

— da produção de resíduos e ruídos,

— da produção de resíduos e ruídos,

e através da optimização do tempo de vida do produto e,
se for caso disso, através do recurso a tecnologias limpas,
a fim de garantir um nível elevado de protecção do
ambiente.

e através da optimização do tempo de vida do produto, do
recurso a tecnologias limpas de baixo risco e perduráveis,
a fim de garantir um nível elevado de protecção do
ambiente e de evitar a destruição do ecossistema.

(Alteração n2 9)
Artigo 51. Serão estabelecidas categorias de produtos, de acor
do com o processo estabelecido no artigo 9-.

1. Serão estabelecidas categorias de produtos, e res
pectivo prazo de validade, de acordo com o processo
estabelecido nos artigos 82 e 92.

2. Cada categoria de produtos será definida de modo a
garantir que todos os produtos concorrentes que contri
buam para fins semelhantes e possuam uma utilização
equivalente sejam incluídos na mesma categoria.

2. Cada categoria de produtos será definida de modo a
garantir que todos os produtos que contribuam para o
mesmo fim e possuam uma utilização equivalente sejam
incluídos na mesma categoria.

3. Os critérios gerais e específicos relativos a cada
categoria de produtos devem dar cumprimento às exigên
cias dos artigos 62 e 72.

3. Os critérios ecológicos específicos relativos a cada
categoria de produtos devem dar cumprimento às exigên
cias dos artigos 6- e 72.
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4. Os pedidos de estabelecimento de uma nova catego
ria de produtos devem ser enviados aos organismos (
competentes referidos no artigo 11". O organismo com
petente decidirá se pede à Comissão que apresente a
proposta ao Comité Consultivo referido no artigo 9-.

4. As categorias de produtos que possam ser objecto
do rótulo europeu são determinadas pela Comissão, com
base numa decisão do Júri Europeu a que se refere o
artigo 132.0 Júri selecciona, quer por sua iniciativa quer
sob proposta dos júris nacionais — ou, na falta destes, dos
organismos competentes — as categorias de produtos que
mais merecem ser promovidos em virtude do seu nível de
utilidade e do impacto potencial de um rótulo sobre o seu
desenvolvimento.
4 bis. O período de validade das categorias de produ
tos deveria ser de 5 anos. O período de validade dos
critérios não poderá ultrapassar o período de validade
das categorias de produtos a que se referem. O júri
estabelecerá o prazo de validade das categorias de produ
tos e dos critérios específicos.

(Alteração n2 10)
Artigo 61. O rótulo ecológico dpenas será atribuído a produtos
que não violem exigências comunitárias em matéria de
saúde, segurança e ambiente.

1. O rótulo ecológico poderá ser atribuído a produtos
que correspondam às exigências comunitárias em maté
ria de saúde, segurança e ambiente.

2. O rótulo ecológico não será atribuído a substâncias e
preparações consideradas perigosas nos termos da Direc
tiva 67/548/CEE, nem a produtos que contenham qual
quer substância ou preparação considerada perigosa nos
termos da referida directiva e susceptível de prejudicar o
ser humanb e/ou o ambiente.

2. O rótulo ecológico não será atribuído a substâncias
e preparações consideradas perigosas nos termos da
Directiva 67/548/CEE, nem a produtos que contenham
qualquer substância ou preparação considerada perigosa
nos termos da referida directiva e susceptível de prejudi
car o ser humano e/ou o ambiente.

3. O rótulo ecológico apenas será conferido a produtos
fabricados por processos que não violem a legislação
comunitária em matéria de ambiente e não susceptíveis
de prejudicar, de forma significativa, o ser humano e/ou o
ambiente.

3. O rótulo ecológico não será conferido a produtos
fabricados por processos não conformes com a legislação
comunitária ou com uma legislação nacional em matéria
de ambiente e susceptíveis de prejudicar, de forma
significativa, o ser humano e/ou o ambiente.

4. O rótulo ecológico será atribuído a produtos que
satisfaçam os objectivos estabelecidos no artigo 12 e que
constituam uma abordagem inovadora ao contribuir para
melhorar a qualidade, do ambiente.

4. O rótulo ecológico será atribuído a produtos que
satisfaçam os objectivos estabelecidos no artigo 12 e que
constituam uma abordagem inovadora ao contribuir para
melhorar a qualidade do ambiente.
4 bis. Os produtos importados para a Comunidade,
aos quais se pretende atribuir o rótulo ecológico, estão
submetidos às mesmas exigências rigorosas aplicáveis aos
produtos fabricados na Comunidade.

(Alterações n2£ 40 e 11)
Artigo 71. Serão estabelecidos critérios ambientais específicos
relativamente a cada categoria de produtos, mediante
recurso a uma abordagem em termos de «tempo de vida»,
que inclua a consideração dos objectivos a que é feita
referência no artigo 1". Os critérios devem ser estabele
cidos por referência ao modelo constante do anexo I,
basear-se no recurso a tecnologias limpas, se for caso
disso, e garantir um nível elevado de protecção do
ambiente.

1. Serão estabelecidos critérios ambientais específicos
relativamente a cada categoria de produtos, mediante
recurso a uma abordagem em termos de «tempo de vida»,
sujeita ao disposto no artigo 12 e no artigo 62. Os critérios
devem ser estabelecidos por referência ao modelo cons
tante do anexo I; devem ser claros, precisos e rigorosos e
basear-se no recurso a tecnologias limpas, de baixo risco
e perduráveis, e garantir um nível elevado de protecção
do ambiente.
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2. A Agência Europeia do Ambiente, a seguir denominada «Agência» efectuará a pedido da Comissão os
trabalhos preparatórios de natureza científica e técnica
necessários para o estabelecimento dos critérios.

Suprimido

(Alteração n^ 12)
Artigo 8Adopção de critérios específicos

Júri de atribuição do rótulo ecológico

Sem prejuízo do disposto no artigo 22% os critérios
ambientais específicos para cada categoria de produtos,
referidos no artigo 7'-, devem ser adoptados pela Comis
são de acordo com o processo estabelecido no artigo 9-.

1. O estabelecimento das categorias de produtos e dos
critérios ecológicos específicos caberá ao júri referido no
artigo 92. As propostas nesse sentido serão enviadas pela
Comissão ao júri.
2. Se, como o Parlamento Europeu pretende, for insti
tuída a Agência Europeia do Ambiente, esta poderá
proceder aos trabalhos técnicos e científicos preliminares
necessários para a elaboração dos critérios e fornecer ao
júri uma assistência especializada.

(Alteração nH 13)
Artigo 9i
Comité consultivo

Composição do júri de atribuição do rótulo ecológico

il. A Comissão será assistida por um comité de natu
reza consultiva, composto de representantes dos Estados-membros e presidido pelos representantes da
Comissão.
O representante da Comissão submete à apreciação do
comité um projecto das medidas a tomar. O comité emite
o seu parecer sobre este projecto num prazo que a
Comissão pode fixar em função da urgência da questão,
se necessário recorrendo a votação.
O parecer será registado em acta; além disso, cada
Estado-membro terá direito de pedir que a sua posição
fique registada em acta.
A Comissão terá na maior conta o parecer emitido pelo
Comité. Informará o Comité da forma como o seu
parecer foi tido em consideração.

1. E instituído um júri do rótulo ecológico com compe
tência exclusiva para decidir das categorias de produtos e
dos critérios.

2. A Comissão pode consultar o Comité sobre qual
quer assunto relacionado com a operação de atribuição
de rótulo ecológico.

2. Este júri será composto por representantes dos
Estados-membros, cientistas independentes e por repre
sentantes, a nível europeu, dos seguintes grupos de
interesses:
— indústria,
— comércio,
— organizações de consumidores,
— organizações de protecção do ambiente.
2 bis. O júri terá vinte e nove membros efectivos. Os
lugares distribuem-se como segue:
a) doze lugares para os representantes dos Estados-membros,
b) três lugares para os representantes da indústria,
c) três lugares para os representantes do comércio,

\
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d) três lugares para os representantes das organizações
de consumidores,
e)

cinco lugares para os representantes das organiza
ções ecologistas,

f)

três lugares para cientistas independentes.

2 ter. Será nomeado para cada membro efectivo um
membro suplente.
2 quater. Tanto os membros efectivos do júri como os
suplentes serão nomeados pelo Conselho, com base em:
— proposta dos Estados-membros, para os representan
tes dos Estados-membros,
— proposta da Comissão, para os representantes dos
grupos de interesses e os cientistas independentes.
2 quinquies.
A lista dos membros efectivos e suplentes
será publicada no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias para fins informativos.
2 sexties.
O mandato dos membros efectivos e suplen
tes será de três anos, podendo ser renovado.
2 septies. Depois de expirado o mandato, os membros
efectivos e suplentes manter-se-ão e m funções até à sua
substituição ou até renovação do mandato.
2 octies.
O mandato de um membro cessará antes de
terminado o período de três anos, caso este se demita, ou
após comunicação do Estado-membro e m questão, indi
cando o cessar do mandato.
Para o período restante do mandato, será nomeado um
membro de acordo com o processo estabelecido no
n? 2 quater.
2 nonies.
O júri elegerá um presidente e um substituto
e adoptará as suas regras processuais.
2 decies. Todas as decisões d o júri serão adoptadas por
maioria simples.
2 undecies.

As reuniões do júri serão públicas.

(cf. alteração n(- 16)

(Alteração n2 14)
Artigo 70-, ri— 1 a 4
1.
Para efeitos da prossecução dos objectivos expres
sos no artigo 12, o rótulo ecológico, ilustrado no anexo II,
deve ser atribuído a produtos que melhor satisfaçam as
exigências dos artigos 62 e 72.

1. Para efeitos da prossecução dos objectivos expres
sos no artigo 12, o rótulo ecológico, ilustrado no anexo II,
deve ser atribuído, sob a forma de logotipo, a produtos
que satisfaçam as exigências dos artigos 62 e 72.

2. O s pedidos de utilização d o rótulo devem ser
apresentados mediante recurso aos processos enunciados
no artigo 122.

2. Os pedidos de utilização d o rótulo devem ser
apresentados mediante recurso aos processos enunciados
no artigo 122.

A decisão de atribuição d o rótulo a produtos individuais
de entre os que melhor satisfazem os critérios referidos
nos artigos 62 e 72, será tomada pelo júri, criado ao
abrigo do artigo 13".

A decisão de atribuição do rótulo a produtos individuais
de entre os que satisfazem os critérios referidos nos
artigos 62 e 72, será tomada pelo organismo competente,
designado em conformidade com o artigo 112 e mediante
o processo enunciado no artigo 122.
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3. As principais razões para atribuir o rótulo ecológico
devem ser indicadas, se possível, no próprio rótulo ou
junto dele, em forma codificada e constituindo parte
integrante do mesmo. O código será adoptado de acordo
co,m o processo estabelecido no artigo 9-.

3.
Para garantir ao consumidor a necessária transpa
rência informativa, as principais razões para atribuir o
rótulo ecológico devem ser indicadas, no próprio rótulo,
segundo as modalidades a definir de acordo com o
processo referido no artigo 9-.

4.
O rótulo deve ser atribuído por um período de tempo
fixo, dependendo do prazo de validade dos critérios, que
pode ser alterado, se necessário, após revisão.

4.
O rótulo deve ser atribuído por um período de tempo
fixo, que não poderá, em caso algum, ultrapassar o prazo
de validade dos critérios. Se tiver expirado o prazo,
fixado pelo júri, de validade dos critérios, os mesmos
deverão ser reanalisados, adaptados aos mais recentes
conhecimentos e, eventualmente, revistos. Se se verificar
esta última hipótese, os possuidores do rótulo ecológico
são obrigados a provar, em prazo a fixar pelo júri, que
satisfazem os critérios revistos. Se a tal não puderem
proceder dentro do prazo estipulado, expirará a autori
zação de utilizar o rótulo ecológico. Se for prorrogado o
prazo de validade dos critérios sem que os mesmos
tenham sido revistos, o prazo de validade do rótulo
ecológico será prorrogado automaticamente pelo mesmo
espaço de tempo.

(Alterações nííí 15 e 38)
Artigo 121. Os fabricantes ou importadores podem requerer a
atribuição de um rótulo ao organismo competente do
Estado-membro em que o produto é fabricado ou em que
o produto é importado na Comunidade. O organismo
competente avaliará o comportamento ambiental d o pro
duto, por referência aos princípios gerais estabelecidos e
aos critérios específicos de comportamento para a cate
goria de produtos.

1. O s fabricantes ou importadores podem requerer a
atribuição de um rótulo ao organismo competente do
Estado-membro em que o produto é fabricado ou em que
o produto é importado na Comunidade. O organismo
competente avaliará o comportamento ambiental do pro
duto, por referência aos princípios gerais estabelecidos e
aos critérios ecológicos específicos para a categoria de
produtos. Se um produto satisfizer todos os critérios
definidos, deverá ser-lhe atribuído o rótulo ecológico.

2. O organismo competente pode solicitar igualmente
que os requerentes de um rótulo apresentem a totalidade
ou parte d o produto para ensaio.

2. Os requerentes de um rótulo transmitirão ao orga
nismo competente tódas as informações necessárias para
avaliação do produto e apresentarão, se for caso disso, a
totalidade ou parte d o produto para ensaio.

3. Após a avaliação d o produto, o organismo compe
tente decidirá se deve ser apresentado um pedido de
atribuição de rótulo ao júri, previsto no artigo 13".

3. Após a avaliação d o produto, o organismo compe
tente decidirá da atribuição do rótulo. Se decidir favora
velmente, comunicará à Comissão a sua decisão, bem
como os resultados da avaliação. A Comissão informará
imediatamente os outros Estados-membros. Quarenta e
cinco dias após transmissão da comunicação, o organismo
competente poderá atribuir o rótulo ecológico, a não ser
que a Comissão ou outro Estado-membro lhe apresente,
dentro desse prazo, objecções fundamentadas quanto a
essa atribuição. Se surgirem objecções, a Comissão trans
mitirá, a pedido do organismo competente, a proposta de
atribuição de rótulo ecológico ao júri instituído no artigo
92 para decisão.

4.
Se um pedido de rótulo for recusado, o organismo
competente respectivo informará o requerente dos moti-

4. Se um pedido de rótulo for recusado, o organismo
competente respectivo informará o requerente dos moti-
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vos da recusa. Para estes casos os Estados-membros
devem prever um processo de recurso.

vos da recusa. Para estes casos os Estados-membros
devem prever um processo de recurso. Deve remeter-se
para o direito administrativo nacional.

5. Uma empresa pode retirar um pedido de novo
rótulo, ou deixar de utilizar um rótulo já existente, após
notificação do organismo competente respectivo.

5. Uma empresa pode retirar um pedido de novo
rótulo, ou deixar de utilizar um rótulo já existente, após
notificação do organismo competente respectivo.
5 bis. Os órgãos competentes guardarão registos de
todos os pedidos recebidos e submetidos a apreciação e de
todos os pedidos concedidos e rejeitados, registos a que o
público terá acesso, a seu pedido. Cada órgão competente
transmitirá regularmente aos demais órgãos competentes
um resumo desses dados numa forma definida em con
junto com a Comissão.
5 ter. Os organismos competentes manterão um regis
to de todos os pedidos recebidos e em exame, bem como
de todos os pedidos deferidos ou rejeitados. Cada orga
nismo competente transmitirá regularmente aos outros
organismos competentes, numa forma definida em con
junto com a Comissão, um resumo desses dados.
5 quater. Os membros do organismo competente
encarregados de instruir um pedido de rotulagem não
poderão ter qualquer tipo de ligação às empresas interes
sadas nem ter interesses nestas mesmas empresas.

(Alteração n2 16)
Artigo 13'-1
O júri
É criado um júri para a atribuição de rótulos a produtos
individuais de entre os que melhor satisfaçam as condi
ções dos artigos 6- e 7".
1. O júri será constituído por 18 membros efectivos,
havendo para cada Estado-membro um representante e
um representante dos seguintes grupos de interesses:
— indústria,
— comércio,
— organizações de consumidores,
— organizações de protecção do ambiente,
— organizações de trabalhadores,
— meios de comunicação.
2. Será nomeado para cada membro efectivo um mem
bro suplente.
3. Tanto os membros efectivos do júri como os suplen
tes serão nomeados pelo Conselho, com base em:
— proposta dos Estados-membros, para os representan
tes dos Estados-membros,
— proposta da Comissão, para o representante dos
grupos de interesses.

Suprimido
(Cf. alteração n'~ 13)
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Ao nomear os membros do júri, o Conselho deve procu
rar estabelecer uma situação de justo equilíbrio na
composição do júri, entre os vários grupos de interesses.
4.
A lista dos membros efectivos e suplentes será
publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias
para fins informativos.
5.
O mandato dos membros efectivos e suplentes será
de três anos, podendo ser renovado.
6. Depois de expirado o mandato, os membros efecti
vos e suplentes manter-se-ão em funções até à sua
substituição ou até renovação do mandato.
7.
O mandato de um membro cessará antes de termi
nado o período de três anos caso este se demita ou após
comunicação do Estado-membro em questão indicando o
cessar do mandato.
Para o período restante do mandato, será nomeado um
membro de acordo com o processo estabelecido no n- 3.
8. O júri elegerá um presidente e um substituto e
adoptará as suas regras processuais.
9.
Todas as decisões do júri serão adoptadas na base
de uma maioria de dois terços dos membros.
10.
Ao considerar as propostas dos organismos com
petentes, o júri escolherá, para fins de atribuição de
rótulos, os produtos que melhor satisfaçam as condições
estabelecidas nos artigos 6- e 7-.
11.
Se o júri decidir não atribuir o rótulo a determina
do produto, deve expor as razões dessa rejeição.
12.
O júri comunicará as suas decisões fundamenta
das aos requerentes e à Comissão. A Comissão publica-os no Jornal Oficial das Comunidades Europeias de
forma a permitir que todas as partes interessadas façam
os seus comentários.
A Comissão pode, por iniciativa própria, levantar
objecção a esta decisão num prazo de dois meses, caso
tenha identificado um erro evidente de avaliação ou uma
situação de violação grave dos procedimentos. Nesse
caso, remeterá de novo ao júri a decisão para que seja
reconsiderada.
Além disso, qualquer pessoa que se sinta lesada pela
decisão do júri pode, no prazo de 30 dias a contar da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias, notificar a Comissão de um pedido de revisão de
decisão devido a erro evidente ou violação grave dos
procedimentos. A Comissão examinará este pedido no
âmbito do processo de recurso previsto no parágrafo
anterior. A Comissão remeterá de novo o caso ao júri
para que seja reconsiderado, se considerar que o pedido
deve ser aceite, e disso informará o requerente. Se o
pedido não puder ser aceite, a Comissão notificará o
requerente da decisão de rejeição do pedido.
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A decisão do júri é considerada como aprovada pela
Comissão se esta não tiver levantado objecção no prazo
de dois meses.

(Alteração n2 17)
Artigo 14Agência Europeia do Ambiente

Suprimido

1. A agência realizará, após consulta dos organismos
científicos especializados na matéria, os trabalhos pre
paratórios necessários para o estabelecimento dos crité
rios específicos referidos no n'~ 2 do artigo 7-,
2.
Em cooperação com os organismos competentes, a
agência dá sugestões quanto à forma e âmbito das
informações a enviar pelo requerente ao organismo
competente nos termos do disposto no n~ I do artigo 12-,
e quanto.aos procedimentos a adoptar pelos organismos
competentes na avaliação e transmissão do pedido de
rótulo ecológico.
3.
A agência assistirá o júri no exercício das suas
funções.

(Alteração n2 18)
Artigo 15'i, n~ 2, primeiro parágrafo
2.
As condições e cláusulas de utilização do rótulo
incluirão a taxa a pagar pelo requerente pela utilização do
rótulo. Essa taxa deve ser fixada a um nível que cubra
todas as despesas razoáveis efectuadas pelo organismo
competente e pelo júri.

2. As condições e cláusulas de utilização do rótulo
incluirão a taxa a pagar pelo requerente pela utilização do
rótulo. Essa taxa consiste numa contribuição anual calcu
lada em percentagem do volume de negócios realizado
pelo produto. Não poderá exceder 3.000 ecus. Os Estados-membros podem isentar certos utilizadores de contribui
ção, mediante compensação dessa diminuição de receitas
por parte dos organismos competentes.

(Alteração n2 19)
Artigo 17-, n- 1
1.
A Comissão publicará as categorias de produtos e os
critérios específicos correspondentes no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias.

1.
A Comissão publicará as categorias de produtos e os
critérios ecológicos específicos correspondentes, bem
como o respectivo prazo de validade, no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias.

(Alteração n2 20)
Artigo 19-, n- 2
2.
É proibida qualquer publicidade ou rotulagem que
possa estabelecer confusão com o rótulo ecológico.

2.
É proibida qualquer publicidade ou rotulagem que
possa estabelecer confusão de fundo ou de forma com o
rótulo ecológico. Se necessário, os Estados-membros
aplicarão a sua legislação sobre as práticas do comércio, a
publicidade enganadora ou as imitações.
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TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 21)
Artigo 20^ bis (novo)
Artigo 202 bis
Prazos
Serão estabelecidos, no prazo de seis meses após a
entrada em vigor do presente regulamento, as primeiras
categorias de produtos e os respectivos critérios ecológi
cos específicos.

(Alteração ní? 22)
Artigo 22Revisão

Alargamento do âmbito de aplicação

O mais tardar cinco anos após a entrada em vigor do
presente regulamento, a Comissão procederá à revisão do
esquema à luz da experiência adquirida durante o seu
funcionamento e, nomeadamente:
— se os sistemas nacionais devem ou não continuar a
existir a par do sistema comunitário,
— o âmbito de aplicação do esquema tal como é
definido no artigo 2'-.

O mais tardar cinco anos após a entrada em vigor do
presente regulamento, a Comissão procederá à revisão do
esquema à luz da experiência adquirida durante o seu
funcionamento e apresentará um relatório sobre a apli
cação do presente regulamento ao Parlamento Europeu e
ao Conselho. Se necessário, apresentará as corresponden
tes propostas de alteração áo presente regulamento.
Dentro do prazo fixado no parágrafo precedente, a
Comissão apresentará propostas para alargamento do
âmbito de aplicação do presente regulamento, nomeada
mente a géneros alimentícios, bebidas, produtos destina
dos a uso público ou industrial e a serviços.

Se necessário, a Comissão proporá alterações ao pre
sente regulamento.
Nas suas propostas apresentadas ao abrigo do artigo 20±
do Regulamento do Conselho n'~ 1210/90 (') e num prazo
de cinco anos a contar da entrada em vigor do presente
regulamento, a Comissão proporá a transferência para a
Agência da tarefa de definição dos critérios específicos
referidos no artigo 8".

(') JO n- L 120 de 11.5.1990, p. 1

(Alteração n? 23)
Artigo 22" bis (novo)
Artigo 222 bis
Regulamentação aplicável aos sistemas nacionais de rotu
lagem ecológica
1.
A partir da data de entrada em vigor do presente
regulamento, os Estados-membros deixarão de conferir
rótulos ecológicos ao abrigo dos seus próprios sistemas de
rotulagem ecológica.
2. Os sistemas nacionais de rotulagem ecológica serão
abolidos, o mais tardar, cinco anos após a entrada em
vigor do presente regulamento.
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ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

(Alteração n2 24)
Artigo 22'- ter (novo)
Artigo 222 ter
Insta-se o Conselho a pôr à disposição da Comissão os
indispensáveis meios financeiros e pessoais a fim de
acompanhar e apoiar o sistema previsto no presente
regulamento.

(Alteração n2 25)
Anexo I, modelo de avaliação
Ciclo de vida do produto
Domínios ambientais

Ciclo de vida do produto
Domínios ambientais

Importância dos resíduos

Importância dos resíduos

Poluição e degradação do solo

Poluição e degradação do solo

Contaminação da água

Contaminação da água

Contaminação do ar

Contaminação do ar

Ruídos

Ruídos

Consumo de energia

Consumo de energia

Consumo de recursos naturais

Consumo de recursos naturais
Protecção sanitária, incluindo no local de trabalho

Sugerem-se os seguintes critérios num modelo simpli
1
ficado:
0: poluição quase inexistente, irrelevante;
1: poluição moderada;
2: poluição considerável.

Sugerem-se os seguintes critérios num modelo simpli
ficado:
0: nocividade quase inexistente, irrelevante;
1: nocividade moderada;
2: nocividade considerável.

8. Programa de acção social
— Resolução comum que substitui os B3-1881,1884 e 1887/91

RESOLUÇÃO
sobre a Carta Comunitária dos direitos sociais fundamentais dos trabalhadores, o programa de
acção social e a Conferência Intergovernamental sobre a União Política
O Parlamento Europeu,
Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a Carta dos direitos sociais fundamentais
e a execução do programa de acção relativo à mesma,
A. Considerando a necessidade, repetidamente sublinhada, de fazer avançar em ritmo igual os
progressos económicos e a concretização da dimensão social na Comunidade,
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B. Considerando que as Conferências Intergovernamentais devem promover uma revaloriza
ção e integração da política social enquanto efectiva política comunitária, através d o
alargamento e reforço das competências e d o processo de decisão comunitários,
C. Considerando aj á próxima realização da Cimeira de Maastricht, onde deverão ser adoptados
os dois projectos de União Económica e Monetária e de União Política,
1.
Solicita ao Conselho Europeu que, na reunião de Maastricht, envide todos os esforços a fim
de que a votação por maioria qualificada seja alargada aos aspectos essenciais da política social,
tal como foi exigido pelo Parlamento Europeu na sua Resolução de 11 de Julho de 1990 sobre a
Conferência Intergovernamental no âmbito da estratégia d o Parlamento Europeu para a União
Europeia ('), no sentido de assegurar um desenvolvimento equilibrado da Comunidade;
2. Lamenta constatar que os «non-papers» não constituem uma base para uma política social
europeia; sobre essa base, o Parlamento e a Conferência Intergovernamental sobre a União
Política não poderão chegar a acordo. Tal constatação é particularmente válida no caso da
excepção a o níí 2 d o artigo 1182, bem como relativamente ao artigo 118^ B d o documento de
trabalho neerlandês, onde o Parlamento Europeu é totalmente ignorado;
3. Recorda à Comissão o pedido formulado na Carta de que seja anualmente elaborado um
relatório sobre a aplicação da mesma pelos Estados-membros e pela Comunidade;
4. Reafirma a sua exigência de que as directivas consideradas prioritárias pelo Parlamento
Europeu no âmbito do programa de acção previsto pela Carta Social (trabalho atípico, mulheres
grávidas, repartição do tempo de trabalho, informação, consulta e participação dos trabalhado
res, etc.) sejam finalmente adoptadas e aplicadas, desde que não ponham e m causa a existência
de mais amplos direitos sociais dos trabalhadores nos diversos Estados-membros;
5.
Solicita que as medidas tomadas no domínio social assegurem as conquistas sociais nos
Estados-membros e promovam um aumento progressivo da protecção social e dos direitos dos
cidadãos;
6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho, às
Conferências Intergovernamentais e aos Governos dos Estados-membros.
(')

JO n^C 231 de 17.9.1990, p. 97

9. Papel Institucional do Comité Económico e Social — cidadania da União Europeia
a)

A3-237/91

RESOLUÇÃO
sobre o papel institucional do Comité Económico e Social
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta os artigos 193- a 19&í do Tratado CEE e os artigos 165íí a 170- do Tratado
CEEA,
— Tendo e m conta a sua Resolução de 9 de Julho de 1981 sobre as relações entre o Parlamento
Europeu e o Comité Económico e Social ('),
— Tendo em conta a declaração final da Cimeira de Paris realizada em Outubro de 1972,
— Tendo e m conta a sua Resolução de 22 de Novembro de 1990 sobre as Conferências
Intergovernamentais no âmbito da estratégia d o Parlamento Europeu para a União Euro
peia ( 2 ),
(')
(2)

JO n!!C 234 de 14.9.1981, p. 6 0
JO
C 324 de 24.12.1990, p. 219
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— Tendo e m conta a sua Resolução de 12 de Dezembro de 1990 sobre as bases constitucionais
da União Europeia ('),
— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo deputado De Giovanni (B32174/90),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Institucionais (A3-237/91),
A. Tendo em conta a exigência crescente no sistema comunitário de uma consulta aprofundada
dos parceiros sociais em matéria de definição das orientações da política económica e social
e, em particular, no que respeita à elaboração das decisões de carácter legislativo neste
sector,
B. Considerando que essa exigência implica um reforço d o papel consultivo central d o Comité
Económico e Social, bem como uma adequação das suas estruturas,
C. Considerando que é necessário prever disposições que permitam uma maior participação dos
representantes das várias categorias económicas e sociais,
D. Considerando que o Parlamento Europeu propôs, no âmbito da Conferência Intergoverna
mental sobre a União Política, um novo procedimento legislativo comunitário baseado na
co-decisão entre o Parlamento e o Conselho,
E. Considerando que, neste contexto, é conveniente estabelecer o papel d o Comité Económico
e Social e defini-lo à luz da resolução sobre as bases constitucionais da União Europeia,
1.
Solicita que o Comité Económico e Social seja consultado pelo Conselho ou pela Comissão
no decurso do processo legislativo nos casos previstos nos Tratados CEE e CEEA e que possa
ainda ser consultado por estes órgãos e pelo Parlamento Europeu sempre que o considerem
conveniente;
2.
Solicita que o Comité Económico e Social seja consultado regularmente pela Comissão no
que diz respeito à definição das orientações da política económica e social;
3.
Recorda a importância do direito que assiste ao Comité Económico e Social de elaborar por
iniciativa própria pareceres sobre as matérias da competência da Comunidade;
4. Considera que o Comité Económico e Social deveria ter um papel fundamental no
desenvolvimento d o diálogo entre todos os interlocutores económicos e sociais a nível europeu;
5. Considera, por isso, necessário adaptar o estatuto do Comité Económico e Social de forma
consentânea com o alargamento das suas funções consultivas eventualmente previsto nos
Tratados, sem que isso comprometa a função primordial d o Comité, que é a de dar parecer em
matéria de propostas legislativas;
6. Solicita que o Comité Económico e Social seja constituído de acordo com o processo
previsto na sua Resolução supracitada de 22 de Novembro de 1990 (artigo 1942 d o Tratado CEE,
modificado);
7.
Solicita que, no âmbito d o Comité, sejam nomeados representantes de organizações,
reconhecidas nos Estados-membros ou na Comunidade como representantivas das faixas de
população mais desfavorecidas, como representantes d o «interesse geral» (artigo 1932 do
Tratado CEE) e insta, consequentemente, os Estados-membros a integrarem essas personalida
des nas listas de candidatos previstas nos termos d o artigo 1952 d o Tratado CEE;
8. Considera, além disso, necessário garantir aos membros d o Comité Económico e Social um
estatuto que lhes conceda uma maior autonomia na realização das suas tarefas;
9. Propõe que seja atribuída ao Comité a autonomia regulamentar e administrativa no quadro
das eventuais leis comunitárias da sua competência e uma maior autonomia orçamental;
10. Considera que os trabalhos do Comité Económico e Social devem decorrer publicamente,
devendo as suas decisões ser amplamente divulgadas;

(')

JO n" C 19 de 28.1.1991, p. 65
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11.
Sublinha a necessidade de um reforço da cooperação entre o Comité Económico e Social e
o Parlamento Europeu, particularmente através de uma informação recíproca mais ampla e de
uma maior coordenação dos trabalhos, a fim de que o Parlamento possa ter e m conta os pareceres
d o CES;
12. Considera que, pela sua própria natureza, não compete ao Comité Económico e Social
analisar os interesses regionais da Comunidade e que, no âmbito de uma revisão geral dos
Tratados, se deve criar um comité consultivo das regiões e das pessoas colectivas regionais e
locais da Comunidade;
13.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão,
aos Governos e aos parlamentos dos Estados-membros, bem como ao Comité Económico e
Social.

b) A3-300/91

RESOLUÇÃO
sobre a cidadania da União Europeia
O Parlamento Europeu,
— Tendo e m conta a sua Resolução de 12 de Abril de 1989 sobre a Declaração dos direitos e
liberdades fundamentais ('),
— Tendo em conta a sua Resolução de 14 de Junho de 1991 sobre a cidadania da União ( 2 ),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Institucionais e o parecer da
Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos (A3-300/91),
A. Considerando que a definição da cidadania constitui um elemento essencial e unificador do
processo de instituição da União Europeia, e que, assim sendo, a formulação que lhe será
atribuída pela Conferência Intergovernamental sobre a União Política se revestirá de
importância fundamental para a avaliação das conclusões dos trabalhos que tem vindo a
efectuar, e m particular pelo facto de a União dever assentar não só na relação entre os
Estados mas também na relação entre os respectivos cidadãos,
B. Considerando que o estatuto de cidadão da União apenas poderá vigorar no âmbito de um
sistema que respeite os direitos fundamentais e que permita a todos os cidadãos o
desenvolvimento integral da pessoa humana,
C. Considerando que a cidadania da União é complementar da cidadania de um .Estado-membro,
D. Considerando, ainda, que a cidadania da União deve ser definida autonomamente, de modo a
criar um estatuto próprio e verdadeiro para os cidadãos que a integram,
E. Considerando que a definição desse estatuto deve assentar no acervo comunitário, afigurando-se, assim, indispensável a plena consecução dos direitos de liberdade de circulação e de
estada, bem como de exercício de actividades políticas, económicas, profissionais e sociais
e m todo o território da União,
F. Considerando que o elemento fundamental da cidadania consiste na relação política com a
União, o que significa que a legitimidade desta última deriva dos próprios cidadãos, que, por
conseguinte, as leis deverão provir das instituições democraticamente eleitas, e que, para a
construção de uma União assente numa base democrática, é indispensável estabelecer um
equilíbrio entre os poderes das instituições e os cidadãos,
(•)
(:)

JO n ^ C 120 d e 16.5.1989, p. 51
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G. Considerando ainda que a União deve ter como objectivo primordial facilitar a aplicação e o
aprofundamento dos direitos dos cidadãos, bem como o exercício dos deveres que lhes
incumbem, nomeadamente através da superação de situações de extrema pobreza, que
obstam ao desenvolvimento da pessoa humana, quer na perspectiva da evolução individual,
quer na da integração nas formações sociais e, em particular, na família,
H. Considerando, igualmente, que a instituição da cidadania comporta a consignação, na lei, de
um sistema de direitos sociais,
I.

Considerando que, neste contexto, se afigura indispensável assegurar o reconhecimento de
direitos económicos e sociais igualmente aos cidadãos estrangeiros e com residência legal na
União,

J.

Considerando que a cidadania da União deve cada vez mais basear-se num confronto
profícuo entre as diversas culturas, bem como na respectiva valorização e no reconhecimen
to dos valores políticos, morais e sociais que ligam entre si os cidadãos europeus,

K. Confirmando uma avaliação negativa1 d o estado em que se encontram os trabalhos da
Conferência Intergovernamental sobre a União Política neste sector e denunciando a
inconsistência do conceito de cidadania proposto nos documentos das Presidências das
Conferências, que parecem ignorar as propostas do Parlamento,

1. Propõe a inclusão, no Tratado da União Europeia, dos seguintes artigos referentes à
cidadania da União:
a)

É instituída a cidadania da União. São cidadãos da União todos os cidadãos dos
Estados-membros. A União poderá estabelecer determinadas condições uniformes de
aquisição ou de perda da cidadania dos Estados-membros, por força do recurso aos
processos previstos para a revisão d o Tratado.

b) A União pode também definir as condições de aquisição ou de perda da cidadania da União.
c) O s cidadãos da União são titulares dos direitos e dos deveres previstos no presente Tratado
ou estabelecidos por força das suas disposições. As disposições d o Tratado nesta matéria são
de aplicação imediata, excepto referência expressa em contrário.
d) A União garantirá o exercício dos direitos pelos seus cidadãos e providenciará no sentido de
que estes observem os respectivos deveres. Fomentará o aprofundamento dos direitos
relativos à cidadania, tendo particularmente em consideração os progressos verificados na
construção da União Europeia.
e) O s cidadãos da União exercem os poderes que lhes são conferidos pelo presente Tratado na
medida em que deles deriva a legitimidade da Comunidade e podem participar na actividade
política a nível dos Estados-membros e da União, através das formações sociais, dos partidos
políticos, das organizações sindicais e de quaisquer outras formas compatíveis com a
observância dos direitos e liberdades fundamentais e que se encontrem e m conformidade
com as disposições constitucionais e legislativas d o Estado-membro e m que tais actividades
sejam exercidas.
0

Qualquer cidadão goza, no que se refere a processos de participação estabelecidos noutro
Estado-membro, caso esteja interessado, dos mesmos direitos que os cidadãos desse
Estado-membro.

g) Sem prejuízo dos direitos consignados no Estado-membro de origem, os cidadãos têm o
direito de votar e de serem eleitos nas eleições autárquicas e regionais, bem como nas
eleições para o Parlamento Europeu, no Estado-membro de residência, nas mesmas
condições previstas para os cidadãos desse Estado. Até 31 de Dezembro de 1993 deverão ser
promulgadas as modalidades de exercício efectivo desses direitos, tendo em consideração os
problemas específicos de determinados Estados-membros.
h) Constitui um direita dos cidadãos da União contribuir, através dos seus representantes
eleitos por sufrágio universal directo, para a elaboração das leis.
i)

Os cidadãos da União e respectivos familiares e, nas condições estabelecidas por uma lei da
União, as outras pessoas residentes num Estado-membro têm o direito de circular e de
permanecer livremente e m todo o território da União. Têm, ainda, o direito de exercer
quaisquer actividades legais, em paridade com os cidadãos d o Estado-membro e m causa.
Assiste-lhes, e m particular, o direito de exercer quaisquer actividades profissionais e
económicas sem discriminação. Compete à União suprimir os entraves jurídicos ao exercício
efectivo das referidas liberdades e levar a cabo uma política tendente à superação dos
restantes obstáculos.
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j)

Os cidadãos da União têm o direito de adquirir mercadorias e m qualquer Estado-membro da
União nas condições nele vigentes e de os transportar, para uso próprio, sem quaisquer
formalidades e pagamentos, para qualquer outro Estado-membro da União.

k) A União garante a igualdade dos cidadãos perante a lei, proíbe todas as discriminações entre
pessoas e grupos de pessoas e promove, em especial, a igualdade de oportunidades.
1)

Os cidadãos têm direito a uma administração conforme ao direito, transparente, dotada da
necessária eficácia e responsável por actos que possam ser lesivos a terceiros. A transpa
rência da administração pública é assegurada, nomeadamente, pelo direito dos cidadãos a ter
acesso aos actos administrativos e à informação sobre o funcionamento da respectiva
administração.

m) O s cidadãos têm direito a que lhes seja garantida protecção diplomática, não só pelo
Estado-membro de origem, mas também pelos outros Estados-membros e pela União, nos
casos em que tal se afigure necessário e de acordo com modalidades a estabelecer, até 31 de
Dezembro de 1993, por lei e pelos acordos internacionais na matéria.
n) Os cidadãos têm o direito de apresentar petições ao Parlamento Europeu, de acordo com
procedimentos adoptados por este último, em todas as matérias da competência da União.
Quando a petição tiver por objecto um conflito com a administração da União ou com uma
administração nacional que aja por conta da União, e o peticionário o solicite expressamente,
o papel de mediador poderá ser desempenhado por um órgão designado no seio do
Parlamento Europeu, pelo mesmo e nos termos do respectivo Regimento, caso esse se
considere que a petição tem fundamento. O exercício deste direito por parte dos cidadãos
processar-se-á sem prejuízo dos recursos judiciais adequados.
o) Cumpre aos cidadãos respeitar as leis da União, tal como as dos Estados-membros.
2. Propõe a inclusão, no referido Tratado, dos seguintes artigos referentes aos direitos
fundamentais e aos direitos sociais:
a)

A União garante, promove e implementa a observância dos direitos e das liberdades
fundamentais, estabelece as modalidades necessárias ao seu pleno exercício e elimina os
obstáculos existentes neste domínio.

b) O Parlamento Europeu, com base na sua Resolução supracitada de 12 de Abril de 1989, com
a redacção que lhe foi dada pela sua Resolução de 22 de Novembro de 1990 sobre as
Conferências Intergovernamentais no âmbito da estratégia d o Parlamento Europeu para a
União Europeia ('), redigirá em colaboração com os parlamentos nacionais a lista dos
direitos fundamentais, a qual entrará em vigor após aprovação por esses parlamentos.
Contudo, a ausência de inclusão, nessa lista, de direitos consignados pelo Tribunal de Justiça
ou constantes dos acordos internacionais incluindo a Convenção de Protecção dos Direitos
d o Homem e das Liberdades Fundamentais, vinculativos para os Estados-membros ou para a
União, não prejudica a sua plena observância.
c)

A União promove a conclusão de acordos internacionais relativos à salvaguarda dos direitos
e liberdades fundamentais.

d) Cumpre a cada Estado-membro velar pela plena observância dos direitos e liberdades
fundamentais. Nenhum Estado pode fazer parte da União, se não cumprir esta obrigação. A
União e os Estados-membros comprometem-se a respeitar os direitos fundamentais
consignados nas Constituições dos Estados-membros, bem como a Convenção de Protecção
Direitos d o Homem e das Liberdades Fundamentais, adoptada pela União. A União fixa as
modalidades segundo as quais os seus cidadãos e os que não têm essa qualidade podem fazer
valer os direitos garantidos no presente artigo.
e) Todo aquele que se sinta lesado pelas instituições da União ou por um Estado-membro no
exercício dos direitos ou liberdades supramencionados poderá recorrer ao Tribunal de
Justiça, na condição de, no último caso, ter esgotado todos os recursos internos d o
Estado-membro ou de o respectivo resultado não ter sido conforme à exigência da plena
observância dos direitos e liberdades e m referência.
f)

A lei estabelece os direitos sociais aplicáveis e m todo o território da União, em observância
dos acordos internacionais relevantes e sem prejuízo das disposições mais favoráveis
aplicadas nos diversos Estados-membros.

(')
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3. Propõe a inclusão, no Tratado, das seguintes normas referentes aos direitos dos grupos
étnicos e/ou linguísticos:
a) A União e os seus Estados-membros, conscientes de que a riqueza d o património cultural
europeu reside essencialmente na sua multiformidade, reconhecem a existência, no seu
território, de grupos étnicos e/ou linguísticos minoritários, no seu território, e tomam as
medidas necessárias para a preservação e livre desenvolvimento da sua identidade
linguística e cultural.
b) A União e os seus Estados-membros reconhecem a esses grupos o direito à auto-organização
democrática. A fim de promover a expressão da identidade das comunidades étnicas e/ou
linguísticas historicamente presentes no território dos Estados-membros e a boa convivência
nas regiões e m questão, a União e os seus Estados-membros fornecem garantias especiais
para conseguir uma verdadeira igualdade dos cidadãos e adoptam formas particulares de
defesa e promoção das línguas minoritárias, de governo autónomo local, territorial ou de
grupo e de cooperação interregional e mesmo transfronteiras.
4. Propõe, ainda, e m relação aos cidadãos estrangeiros com residência legal na União, a
inclusão dos seguintes artigos:
a) O Conselho define, por unanimidade, sob proposta da Comissão e após parecer favorável d o
Parlamento Europeu, o conceito de residente na União.
b) A lei estabelece os critérios de acesso dos residentes estrangeiros às actividades económicas
e profissionais em todo o território da União. Compete à União, quando os critérios em causa
se encontrarem satisfeitos, velar pela manutenção de uma equidade absoluta com os
cidadãos da União, inclusivamente no que respeita ao exercício de um trabalho assalariado.
A União estabelecerá igualmente os direitos políticos dos estrangeiros.
5.
Solicita que, a partir de 31 de Dezembro de 1992, se deixem de fazer controlos sistemáticos
nas fronteiras internas da União e que as medidas necessárias no que se refere à ordem pública,
segurança pública e ordem administrativa sejam tomadas antes dessa data;
6.
Solicita que a União fixe as medidas necessárias à luta contra a criminalidade e prevenção
da mesma, bem como à cooperação policial e judicial;
7.
Salienta a necessidade de garantir plenamente o respeito pelos direitos humanos ao
desenvolver a cooperação entre os serviços de polícia e o intercâmbio de informações
confidenciais;
8. Encarrega as suas comissões competentes de analisarem a relação existente entre a
cidadania da União e o desenvolvimento da cultura europeia, no respeito e valorização da
diversidade existente a nível nacional e local;
9. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, às
Conferências Intergovernamentais, bem como aos Governos e parlamentos dos Estados-membros.

10. Livre circulação de futebolistas profissionais
— B3-1784/91

RESOLUÇÃO
sobre a liberdade de circulação de futebolistas profissionais
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta os artigos 72, 482 e 852 d o Tratado CEE,
— Tendo em conta a sua Resolução de 11 de Abril de 1989 sobre a liberdade de circulação de
futebolistas profissionais na Comunidade Europeia ('),
(')
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A. Considerando que os futebolistas profissionais são trabalhadores como quaisquer outros e
que deveriam por isso ser abrangidos pelo direito comunitário e beneficiar, como os outros
trabalhadores, dos princípios da liberdade de circulação e da não-discriminação,
B. Considerando que o futebol profissional é uma actividade económica e que, por essa razão,
os clubes de futebol que a exercem devem ser considerados como empresas e os acordos por
eles assinados com as federações nacionais ou internacionais analisados à luz das regras de
concorrência e, nomeadamente, do artigo 852 d o Tratado CEE,
C. Considerando que a UEFA e certas federações nacionais de futebol continuam a violar o
direito comunitário através das regras que impõem aos jogadores e m matéria de transferên
cias de um clube para outro,
D. Consciente de que as ligas privadas de futebol profissional agrupadas, a nível europeu, no
seio da UEFA e, a nível mundial, no seio da FIFA, parecem ser as únicas (associações)
entidades patronais reconhecidas,
E. Considerando que, na sequência de negociações, teria sido assinado um «acordo» entre a
Comissão e a UEFA,

1. Opõe-se resolutamente a este «acordo» e principalmente à interpretação que dele faz a
UEFA;
2.
Reitera a sua firme oposição a qualquer tipo de restrição ou entrave à liberdade de
circulação dos futebolistas profissionais na Comunidade;
3. Opõe-se a qualquer exigência de autorização prévia por parte das associações patronais
para os futebolistas que querem ser transferidos e considéra que os artigos 122 e 1 4íí dos estatutos
da FIFA são nulos na Comunidade porque constituem uma violação ao direito comunitário;
4. Considera inaceitável a prática que consiste no pagamento de grandes somas pelo novo
clube ao antigo, a título de «montante da transferência», porque ela atenta contra a liberdade
contratual e a livre circulação garantida pelos tratados e é incompatível com o artigo 85- d o
Tratado CEE;
5. Considera que qualquer restrição d o número cidadãos comunitários autorizados a jogar
numa equipa profissional de futebol constitui uma violação flagrante dos princípios fundamen
tais d o Tratado de Roma, nomeadamente dos seus artigos 72, 482, 852 e 862;
6.
Solicita à Comissão que, em aplicação do disposto nos artigos 852 e 872 d o Tratado, tome
todas as iniciativas e medidas necessárias para pôr definitivamente termo a esta situação;
7.
Exorta a Comissão a tomar a iniciativa de promover um diálogo social entre a FIPRO e a
UEFA no sentido de que a FIPRO seja reconhecida como entidade negociadora representante de
quantos trabalham no sector;
8.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e ao Conselho.
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11. Programa quadro de I & D tecnológico
— B3-1880/91

RESOLUÇÃO
sobre a proposta de legislação sobre programas comunitários de investigação e de desenvolvi
mento tecnológico tendentes a pôr em questão o poder de autoridade orçamental neste sector
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(91) 13),
— Tendo em conta a decisão da Autoridade Orçamental de 13 de Dezembro de 1990 ('),
— Tendo em conta a sua Resolução de 24 de Outubro de 1991 sobre o projecto de orçamento
das Comunidades Europeias para o exercício de 1992 (2), e, nomeadamente, os seus n^í 12
e 13,
— Tendo em conta o artigo 1442 do Tratado CEE,
A. Recordando o disposto no artigo 203? do Tratado, que indica claramente que as receitas e
despesas são fixadas anualmente, bem como nos artigos 7- e 17- do Acordo Interinstitucional
de 1988,
B. Recordando que, no Tratado, a competência normativa não tem primazia sobre a competên
cia orçamental, nem inversamente, devendo cada uma das competências ser exercidas em
conformidade com as suas próprias normas,
C. Reafirmando que o respeito do limite máximo previsto nas perspectivas financeiras constitui
a única obrigação jurídica que a autoridade orçamental deverá respeitar para as várias
categorias,
D. Considerando que os «montantes considerados necessários» nas decisões legislativas para
cada programa específico são apenas indicativos e que compete à autoridade orçamental
fixar anualmente, no orçamento, os montantes que reflitam as necessidades reais, que podem
vir a ser diferentes dos valores originalmente previstos, e insistindo no sentido de que a
Comissão dê execução aos montantes fixados no orçamento,
E. Reiterando a sua vontade de respeitar as dotações financeiras plurianuais fixadas de comum
acordo, embora considere que o Parlamento não deverá sujeitar o seu poder orçamental a
limites máximos fixados unilateralmente pelo Conselho,
F. Verificando que as propostas da Comissão não visam a estrutura do programa, mas apenas os
seus aspectos financeiros,
1. Solicita à Comissão que retire as propostas contidas no documento COM(91) 13, até 5 de
Dezembro de 1991;
2. Lamenta que a Comissão, ao apresentar tais propostas, tenha dado ao Conselho um pretexto
para acções dilatórias, contra o interesse da Comunidade em geral;
3. Solicita à Comissão que execute de imediato, e de qualquer modo o mais tardar até 30 de
Março de 1992, as decisões adoptadas pela Autoridade Orçamental em 13 de Dezembro de 1990;
4. Solicita à Comissão, na sequência das posições favoráveis tomadas pelos dois ramos da
autoridade orçamental por ocasião da primeira leitura do projecto de orçamento para 1992, que
examine os efeitos produzidos pela aplicação do método custo/eficácia sobre a apresentação dos
aspectos financeiros nos actos legislativos;

(')
(2)
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5. Apoia a primeira proposta da Presidência neerlandesa no que diz respeito à revisão dos
artigos 130^ e seguintes do Tratado CEE nas Conferências Intergovernamentais e considera que
tal proposta poderia resolver os problemas referidos;
61

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e ao Conselho.

12. Situação na Jugoslávia
— B3-1778/91/rev.

RESOLUÇÃO
sobre o projecto de Tratado sobre a União Política e a União Económica e Monetária

O Parlamento Europeu,
A. Considerando qué o compromisso a que chegaram até agora as Conferências Intergoverna
mentais não está de acordo com uma estrutura de tipo federal, dá uma resposta completa
mente inadequada, nomeadamente aos problemas de uma estrutura unitária e coerente da
União política, económica e monetária, de reforço da legitimidade democrática, designada
mente n o que se refere aos processos de co-decisão e de parecer favorável d o Parlamento
Europeu sobre a modificação do Tratado, de eficácia do processo de decisão d o Conselho, de
intervenção política da Comissão e de desenvolvimento da dimensão social, da coesão
económica e social, e do ambiente na Comunidade,
1.
Solicita aos Ministros dos Negócios Estrangeiros, reunidos em 2 de Dezembro de 1991, e
ao Conselho Europeu de Maastricht que tomem decisões consentâneas com as exigências acima
referidas e reafirma que será obrigado a rejeitar o projecto de Tratado da União se se confirmar o
seu conteúdo actual;
2. Nos termos da Declaração final da Conferência dos Parlamentos da Comunidade de 30 de
Novembro de 1990 e referindo-se aos compromissos reiterados por diversas vezes no decurso
das Conferências Interinstitucionais pelas Presidências luxemburguesa e neerlandesa, opor-se-á,
com todos os meios legais ao seu alcance, a qualquer diminuição dos seus poderes actuais a favor
de qualquer outro órgão existente ou a ser criado e rejeita categoricamente todo o tipo de
institucionalização de congresso ou conferência dos Parlamentos;
3.
Reitera o seu empenho no reforço da cooperação com os parlamentos nacionais com base
na sua Resolução de 10 de Outubro de 1991 sobre as relações entre o Parlamento Europeu e os
Parlamentos nacionais na sequência da Conferência dos Parlamentos da Comunidade (') e das
propostas contidas no relatório sobre o desenvolvimento das Relações entre o Parlamento
Europeu e os Parlamentos dos Estados-membros (PE 150.961/BUR/def.);
4. Quanto à União Económica e Monetária, exige o poder de intervir segundo o processo de
parecer favorável e o processo de co-decisão, nos moldes e m que os referidos processos foram
pormenorizadamente apresentados nas suas anteriores resoluções;
5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho Europeu, às
Conferências Intergovernamentais, à Comissão, aos Ministros dos Negócios Estrangeiros
reunidos no âmbito da cooperação política europeia e aos parlamentos dos Estados-membros.
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ANEXO

Resultado da votação nominal
( + ) = A favor
( - ) = Contra
(O) = Abstenção

Debate sobre questões actuais, urgentes e muito importantes

Proposta de resolução B 3-1809/91 «.Salvar o planeta»
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NORDMANN, ODDY, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS, PASTY,
PATTERSON, PERY, PETER, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB,
PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PUERTA, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA,
RAWLINGS, REGGE, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, ROSSETTI, ROTH LEY, ROUMELIOTIS,
SABY, SAKELLARIOU, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLEICHER,
SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH L., STAES,
TAZDAÍT, TITLEY, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN,
VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VAN DER WAAL, WAECHTER, WALTER, VON
WOGAU, WYNN.

(-)
DILLEN,
KEPPELHOFF-WIECHERT,
VERHAGEN, ZELLER.

NEUBAUER,

OOMEN-RUIJTEN,

PRONK,

(O)
BERTENS, DE VRIES, LARIVE, WIJSENBEEK.
Proposta de resolução B 3-1796
Judeus na Síria
Considerando A
(+ )
ALAVANOS, VON ALEMANN, ANGER, ARBELOA MURU, BALFE, BARTON, BARZANTI,
BELO, BERTENS, BETTINI, BIRD, BJ0RNVIG, BLANEY, BOFILL ABEILHE, vBOMBARD,
VAN D E N BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, D E LA CÂMARA MARTÍNEZ,
CANAVARRO, CANO PINTO, CAUDRON, CECI, COIMBRA MARTINS, COLOM I
NAVAL, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, D A CUNHA
OLIVEIRA, DAVID, D E PICCOLI, D E VRIES, DENYS, DESMOND, DÍEZ D E RIVERA,
DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, ERNST D E LA GRAETE,
FONTAINE, FORD, GALLE, GARCIA, GASÒLIBA I BÕHM, GOEDMAKERS, GÕRLACH,
GREEN, GRÕNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HOON, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, KUHN,
LANE, LARIVE, LÚTTGE, MAGNANI NOYA, D E LA MALÈNE, MARQUES MENDES,
MARTIN S., MCCUBBIN, MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA ORTEGA, MIRANDA D E LAGE,
' MONNIER-BESOMBES,
MUNTINGH,
NAPOLETANO,
NEWENS,
NIELSEN T.,
NORDMANN, ODDY, PAPOUTSIS, PERY, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK,
PONS GRAU, PORTO, PUERTA, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH,
REGGE, ROSSETTI, ROTH LEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU,
SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH L.,
SPECIALE, STAES, TAZDAÍT, TITLEY, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE,
VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VON DER
VRING, VAN DER WAAL, WAECHTER, WIJSENBEEK, WYNN.
(-)
ALBER, ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BINDI,
BORGO,
CARVALHO
CARDOSO,
CASSIDY,
CATHERWOOD,
CHANTERIE,
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CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, F E R N Á N D E Z ALBOR, FORMIGONI,
FRIEDRICH I.,
FUNK,
GIL-ROBLES
GIL-DELGADO,
GUIDOLIN,
HOWELL,
INGLEWOOD,
JACKSON M.,
JARZEMBOWSKI,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, LAFUENTE LÓPEZ, LENZ, LUCAS PIRES, MAHER, MARCK,
MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, M E N D E S BOTA, MENRAD, MOORHOUSE,
MOTTOLA, MÚLLER, NEWTON D U N N , N 0 R CHRISTENSEN, OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PIRKL, PISONI F., PLUMB,
PRAG, PRICE, PRONK, RAWLINGS, ROBLES PIQUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN,
SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, VERHAGEN, VON WOGAU, ZELLER.

(O)
CEYRAC, DILLEN.

Considerandos B e C

(+ )
ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU,
BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO,
BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJ0RNVIG, BLANEY, BOFILL
ABEILHE, BOMBARD, VAN D E N BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, D E LA
CÂMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, C A N O PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY,
CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COLOM I
NAVAL, CORNELISSEN, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, D A
C U N H A OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, D E PICCOLI, D E VRIES, DENYS,
DESMOND, DÍEZ D E RIVERA, D O M I N G O SEGARRA, DUARTE C E N D A N , DURY,
E L L E S J . , ELLIOTT,
FERNÁNDEZ
ALBOR,
FONTAINE,
FORD,
FORMIGONI,
FRIEDRICH I.,
FUNK,
GALLE, GARCIA, GASÒLIBA
I
BÕHM, GIL-ROBLES
GIL-DELGADO,
GOEDMAKERS,
GÕRLACH,
GREEN,
GRÕNER,
GUIDOLIN,
GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HOON, HOWELL,
IMBENI,
INGLEWOOD,
IZQUIERDO
ROJO,
JACKSON M.,
JARZEMBOWSKI,
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, K U H N , LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS,
LANE, LARIVE, LENZ, LOMAS, LUCAS PIRES, LUTTGE, M A G N A N I NOYA, D E LA
MALÈNE, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MCCUBBIN, MCINTOSH,
MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÍDI, M E D I N A ORTEGA, < M E N D E S BOTA, MENRAD,
MIRANDA D E LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÚLLER,
MUNTINGH,
NAPOLETANO,
NEWENS,
NEWTON
DUNN,
NIELSEN T., N 0 R
CHRISTENSEN, N O R D M A N N , OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT,
PACK, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PERY, PETER, PIQUET, PIRKL, PISONI F.,
PLUMB, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PUERTA, VAN PUTTEN,
RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REGGE, ROSSETTI, ROTH LEY,
ROUMELIOTIS,
SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND,
SANTOS, SANZ
FERNÁNDEZ, SCHLEICHER,
SCOTT-HOPKINS,
SELIGMAN,
SIERRA
BARDAJÍ,
SIMMONDS, SIMPSON B„ SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, STAES,
TITLEY, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI,
VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VON D E R VRING, VAN
D E R WAAL, WAECHTER, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WYNN, ZELLER.

(-)
MARCK.

(°)
CEYRAC, DILLEN, NEUBAUER, SCHODRUCH.

Conjunto

(+)
ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER,
ARBELOA MURU, BAGET BOZZO,
BALFE, BANOTTI, BARTON,
BARZANTI,
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BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI,
BIRD, BLANEY, BÕGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGO, VAN D E N BRINK, BRU
PURÓN, BUCHAN, BURON, D E LA CÂMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, C A N O PINTO,
CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE,
COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, CRAMPTON,
CRAVINHO, CRAWLEY, DA C U N H A OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY,
DAVID, D E PICCOLI, D E VRIES, DENYS, DESMOND, DÍEZ D E RIVERA, D O M I N G O
SEGARRA, DUARTE C E N D A N , DURY, ELLES J . , ELLIOTT, ERNST D E LA GRAETE,
F E R N Á N D E Z ALBOR, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE,
GARCIA, GASÒLIBA I BÕHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÕRLACH,
G R E E N , GRÕNER, G U I D O L I N , GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HOON, HOWELL, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO,
JACKSON M., JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, K U H N ,
LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LANE, LANNOYE, LARIVE, LENZ, LOMAS, LUCAS
PIRES, LUTTGE, M A G N A N I NOYA, MAHER, D E LA MALÈNE, MARCK, MARLEIX,
MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH,
MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÍDI, M E D I N A ORTEGA, M E N D E S BOTA, MENRAD,
M I R A N D A D E LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MOTTOLA, MULLER,
MUNTINGH,
NAPOLETANO,
NEWENS,
NEWTON
DUNN,
NIELSEN T., N 0 R
CHRISTENSEN, N O R D M A N N , ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ
CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PERY, PETER, PIQUET, PIRKL,
PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK,
PUERTA, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REGGE,
ROBLES
PIQUER,
ROSSETTI,
ROTH LEY,
ROUMELIOTIS,
SABY,
SAINJON,
SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLEICHER,
SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ
CRUELLAS, SMITH L., SPECIALE, STAES, TAZDAÍT, TITLEY, VAN HEMELDONCK,
VANDEMEULEBROUCKE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN, VON D E R VRING, VAN D E R WAAL, WAECHTER, VON WOGAU,
WIJSENBEEK, WYNN.

(-)
PONS GRAU.

(O)
CEYRAC, DILLEN, NEUBAUER, SCHODRUCH, SONNEVELD, ZELLER.

Resolução comum sobre a Carta Social
N° 1

(+)
ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ D E PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU,
AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BELO, BINDI, BLANEY, BOCKLET,
BÕGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN D E N BRINK, BROK,
BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANAVARRO, C A N O PINTO,
CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CAUDRON, CHANTERIE,
COIMBRA MARTINS, COONEY, COT, COX, CRAVINHO, D A C U N H A OLIVEIRA,
CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, D E GIOVANNI, DESMOND, D Í E Z D E RIVERA,
DUARTE C E N D A N , DURY, EPHREMIDIS, F E R N Á N D E Z ALBOR, FONTAINE, FORD,
FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., GALLE, GASÒLIBA I BÕHM, GOEDMAKERS,
GÕRLACH, G R E E N , G U I D O L I N , GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU,
HÀNSCH, HARRISON, HERMAN, HOFF, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, J U N K E R , K U H N ,
LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LA N G EN H A G EN , LLORCA
VILAPLANA, LUTTGE, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON,
MEBRAK-ZAÍDI, M E D I N A ORTEGA, MIRANDA D E LAGE, MOTTOLA, M U N T I N G H ,
NAPOLETANO, NEWMAN, NIANIAS, ODDY, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS,
PAPOUTSIS, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PETER, PIERRÔS, PIQUET, PIRKL, PLANAS
PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PUERTA, QUISTORP, READ,
ROGALLA, ROMEOS, R 0 N N , ROSMINI, ROTHE, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU,
SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL,
SCHLECHTER, SCHLEICHER, SIERRA
BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B.,
SISÓ
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CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, THEATO, TINDEMANS,
TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN
HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VON
D E R VRING, WALTER, WEST, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WYNN.

(-)
G R U N D , LE CHEVALLIER, NEUBAUER.

(O)
BEAZLEY P., BERTENS, D E VRIES, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LARIVE, MAHER,
NEWTON D U N N , NIELSEN T., N O R D M A N N , 0 ' H A G A N , RAFFARIN, RAWLINGS,
VERWAERDE, VON WECHMAR, WELSH, WIJSENBEEK.

Conjunto

•

(+ )

ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ D E PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA
MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BELO, BERTENS, BETTINI,
BINDI, BLANEY, BOCKLET, BÕGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER,
BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, D E LA CÂMARA
MARTÍNEZ, CANAVARRO, C A N O PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO,
CASTELLINA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COONEY,
COT, COX, CRAVINHO, DA C U N H A OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY,
DAVID, D E GIOVANNI, DESMOND, DÍEZ D E RIVERA, DUARTE C E N D A N , DURY,
ERNST D E LA GRAETE, ESTGEN, F E R N Á N D E Z ALBOR, FONTAINE, FORD,
FORMIGONI,
FORTE,
FRIEDRICH I.,
FUNK,
GALLE,
GASÒLIBA
I
BÕHM,
GOEDMAKERS, GÕRLACH, G R E E N , GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HÂNSCH, HARRISON, HERMAN, HOFF, HUGHES, IVERSEN,
IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, K U H N , LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS,
LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA,
LÚTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON,
MEBRAK-ZAÍDI, M E D I N A ORTEGA, MIRANDA D E LAGE, MONNIER-BESOMBES,
MOTTOLA, M U N T I N G H , NAPOLETANO, NEWMAN, NIANIAS, ODDY, ORTIZ CLIMENT,
PACK, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PETER,
PIERRÔS, PIQUET, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PORRAZZINI,
PRAG,
PRONK,
PUERTA,
QUISTORP,
RAFFARIN,
RAMÍREZ
HEREDIA,
RANDZIO-PLATH, READ, REYMANN, ROBLES PIQUER, ROMEOS, R 0 N N , ROSMINI,
ROTH, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ
FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER,
SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD,
SPECIALE, SPENCER, STAES, TAZDAÍT, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON,
TOPMANN, TSIMAS, T U R N E R , VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ
FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VON D E R VRING,
WALTER, VON WECHMAR, WEST, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WYNN.

(-)
DILLEN, G R U N D , LE CHEVALLIER, MARTINEZ, NEUBAUER, SCHLEE, SCHODRUCH,
TAURAN.

(O)
BEAZLEY P., BJ0RNVIG, CHRISTENSEN, D E VRIES, KELLETT-BOWMAN, NEWTON
D U N N , 0 ' H A G A N , RAWLINGS, SELIGMAN, WELSH.
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Relatório Bindi doe. A 3-300/91

Cidadania da União Europeia

Alteração 8

(+)
ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARZANTI,
BEAZLEY C., BEAZLEY P., BINDI, BLANEY, BÕGE, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK,
CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CAUDRON, CHANTERIE,
COONEY, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, D E GIOVANNI, EPHREMIDIS, ESTGEN,
FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK,
GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HUGHES, JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LLORCA VILAPLANA,
LULLING, MARCK, MCCARTIN, MOTTOLA, NAPOLETANO, NEWMAN, NEWTON
D U N N , NIANIAS, ORTIZ CLIMENT, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON,
PÉREZ ROYO, PIERRÔS, PLUMB, PRAG, PRONK, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS,
ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROTH-BEHRENDT, ROUMELIOTIS, SARLIS, SELIGMAN,
SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, THEATO, TINDEMANS, TSIMAS, TURNER, VALVERDE
LÓPEZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VON WOGAU.

(-)
AGLIETTA, ALAVANOS, VON ALEMANN, ÁLVAREZ D E PAZ, ANGER, BARTON,
BETTINI, BLOT, BOFILL ABEILHE, BOWE, VAN D E N BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN
ALONSO, CALVO ORTEGA, D E LA CÂMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASTELLINA,
CHEYSSON, COLLINS, COT, COX, CRAVINHO, D A C U N H A OLIVEIRA, DAVID, D E
VRIES, DESMOND, DÍEZ D E RIVERA, DILLEN, DUARTE C E N D A N , DURY, ERNST D E
LA GRAETE, FORD, GALLE, GASÒLIBA I BÕHM, GOEDMAKERS, GÕRLACH, GREEN,
G R U N D , GUTIÉRREZ DÍAZ, HÂNSCH, HARRISON, HOFF, IZQUIERDO ROJO, JOANNY,
JUNKER, KUHN, LANDA MENDIBE, LARIVE, LE CHEVALLIER, LINKOHR, LUTTGE,
MAHER, MAIBAUM, MARTINEZ, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA
ORTEGA, MELANDRI, MIRANDA D E LAGE, MUNTINGH, NEUBAUER, NIELSEN T.,
N O R D M A N N , PACK, PETER, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PUERTA, RAMÍREZ
HEREDIA, READ, R 0 N N , ROSMINI, ROTH, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH,
SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER,
SCHLEE,
SCHODRUCH,
SIERRA
BARDAJÍ,
SIMONS,
SIMPSON B.,
SMITH A.,
SPECIALE,
STEWART,
TAURAN,
TITLEY,
TOMLINSON,
TOPMANN,
VAN
HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERWAERDE, VON DER VRING, WALTER,
VON WECHMAR, WEST, WHITE, WILSON, WYNN.

(O)
BJ0RNVIG, CHRISTENSEN, LANGENHAGEN, PIRKL.

Considerando I

(+)
ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ D E PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU,
BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BINDI,
BJ0RNVIG, BLANEY, BÕGE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN D E N BRINK,
BROK, CABEZÓN ALONSO, D E LA CÂMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO,
CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CAUDRON, CHANTERIE,
CHEYSSON, CHRISTENSEN, COLLINS, COONEY, COT, COX, CRAVINHO, D A C U N H A
OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, D E GIOVANNI, D E VRIES,
DESMOND, DÍEZ D E RIVERA, DUARTE C E N D A N , DURY, FERNÁNDEZ ALBOR,
FONTAINE,
FORD,
FORMIGONI,
FORTE,
FRIEDRICH I.,
FUNK,
GALLE,
GOEDMAKERS, GÕRLACH, GREEN, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HÂNSCH, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOFF, HUGHES,
IZQUIERDO
ROJO, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAGAKOS,
LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUTTGÈ,
MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA
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ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWMAN,
NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, ORTIZ CLIMENT, PAPAYANNAKIS,
PAPOUTSIS, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PETER, PIERRÔS, PLANAS PUCHADES,
PLUMB, PONS GRAU, PORRAZZlNl, PRAG, PRONK, PUERTA, QUISTORP, RAMÍREZ
HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, ROMEOS, R 0 N N , ROSMINI,
ROTH-BEHRENDT,
ROTHE,
ROUMELIOTIS,
SABY,
SAKELLARIOU,
SALISCH,
SAMLAND,
SANZ
FERNÁNDEZ,
SAPENA
GRANELL,
SARLIS,
SCHINZEL,
SCHLECHTER, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B.,
SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STEVENS, THEATO,
TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE
LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN, VERWAERDE, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WEST, WHITE,
WILSON, VON WOGAU, WYNN.

(-)
AGLIETTA, ANGER, BETTINI, BLOT, BOFILL ABEILHE, DILLEN, ERNST DE LA
GRAETE, GASÒLIBA I BÕHM, GRUND, GUILLAUME, JOANNY, LE CHEVALLIER,
MAHER, MARTINEZ, NEUBAUER, ROTH, SCHLEE, SCHODRUCH, STAES, TAURAN.

(O)
LALOR, LULLING, PACK.

Alteração 2

(+ )
ALAVANOS, ANGER, BARZANTI, BETTINI, BJ0RNVIG, BLANEY, VAN DEN BRINK,
CANAVARRO, CASTELLINA, CHRISTENSEN, ERNST DE LA GRAETE, GUTIÉRREZ
DÍAZ, HABSBURG, HUGHES, JOANNY, MELANDRI, NAPOLETANO, NIANIAS, PÉREZ
ROYO,
QUISTORP,
ROTH,
SALISCH,
STAES,
TAZDAÍT,
TOPMANN,
VAN
HEMELDONCK, VECCHI.

(-)
ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS,
BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BINDI, BLOT, BÕGE, BOFILL
ABEILHE, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA
CÂMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO,
CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COLLINS, COONEY, COT, COX, CRAVINHO, DA
CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE
VRIES, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DUARTE CENDAN, DURY, ESTGEN,
FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK,
GALLE, GASÒLIBA I BÕHM, GOEDMAKERS, GÕRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN,
GUILLAUME, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOFF,
IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAGAKOS, LALOR,
LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LARIVE, LE CHEVALLIER, LINKOHR, LLORCA
VILAPLANA,
LULLING,
LÚTTGE,
MAHER,
MAIBAUM,
MARCK,
MARTINEZ,
MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAtDI, MEDINA ORTEGA, MIRANDA
DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, NEUBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN,
NICHOLSON, NIELSEN T., 0'HAGAN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS, PASTY,
PATTERSON, PETER, PIERRÔS, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU,
PORRAZZINI, PRAG, PRONK, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS,
READ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, R 0 N N , ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,
ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA
GRANELL, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SELIGMAN,
SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD,
SPENCER, STEVENS, TAURAN, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON,
TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I
ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR,
WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WYNN.
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(O)
PUERTA, SPECIALE.

Alteração 15

(+)
AGLIETTA,
ALAVANOS,
ANGER,
BETTINI,
BJ0RNVIG,
VAN
DEN
BRINK,
CASTELLINA, CHRISTENSEN, EPHREMIDIS, ERNST D E LA GRAETE, FRIEDRICH I.,
GUTIÉRREZ DÍAZ, HUGHES, JOANNY, MCMAHON, MEBRAK-ZAÍDI, NAPOLETANO,
PAPAYANNAKIS, PÉREZ ROYO, QUISTORP, RANDZIO-PLATH, ROTH, SELIGMAN,
STAES, TAZDAlT, VAN H E M E L D O N C K , VECCHI.

(-)
ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ D E PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU,
AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BINDI,
BLANEY, BLOT, BÕGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, BRU
PURÓN, CABEZÓN ALONSO, D E LA CÂMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO
PINTO,
CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO,
CAUDRON,
CHANTERIE,
CHEYSSON, COLLINS, COONEY, COT, COX, CRAVINHO, D A C U N H A OLIVEIRA,
CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, D E GIOVANNI, D E VRIES, DESMOND, DÍEZ
D E RIVERA, DILLEN, DUARTE C E N D A N , DURY, ESTGEN, F E R N Á N D E Z ALBOR,
FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, F U N K , GALLE, GASÒLIBA I BÕHM,
GOEDMAKERS, GÕRLACH, G R E E N , G R U N D , GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HÂNSCH, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOFF, IZQUIERDO ROJO,
JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, K U H N , LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE,
LANGENHAGEN, LARIVE, LE CHEVALLIER, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA,
LULLING,
LÚTTGE,
MAHER,
MAIBAUM,
MARCK,
MARTINEZ,
MCCARTIN,
MCGOWAN, M E D I N A ORTEGA, MIRANDA D E LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH,
NEUBAUER, NEWMAN, NEWTON D U N N , NIANIAS, NICHOLSON, 0 ' H A G A N , ORTIZ
CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PETER, PIERRÔS, PLANAS
PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, RAMÍREZ HEREDIA,
RAWLINGS, READ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, R 0 N N , ROSMINI, ROTH-BEHRENDT,
ROTHE,
ROUMELIOTIS,
SABY,
SAKELLARIOU,
SALISCH,
SAMLAND,
SANZ
FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SÀRLIS, SCHLEE, SCHODRUCH, SIERRA BARDAJÍ,
SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STEVENS,
TAURAN, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN,
TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN, VERWAERDE, VON D E R VRING, WALTER, VON WECHMAR, WEST,
WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WYNN.

(O)
BARZANTI, PUERTA, SPECIALE.

N°. 1, alíneaf )

(+)
AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ D E PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER,
ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C.,
BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BETTINI, BINDI, BÕGE, BOFILL ABEILHE, BORGO,
BOWE, BRAUN-MOSER, VAN D E N BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO,
DE
LA
CÂMARA
MARTÍNEZ,
CANO
PINTO,
CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COLLINS,
COONEY, COT, COX, CRAVINHO, D A C U N H A OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS,
DALY, DAVID, D E GIOVANNI, D E VRIES, DESMOND, D Í E Z D E RIVERA, DUARTE
C E N D A N , DURY, F E R N Á N D E Z ALBOR, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE,
FRIEDRICH I., F U N K , GALLE, GASÒLIBA I BÕHM, GOEDMAKERS, GÕRLACH,
G R E E N , GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH,
HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOFF, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JUNKER,
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KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LINKOHR,
LLORCA VILAPLANA, LÚTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCGOWAN,
MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA,
MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWMAN, NEWTON DUNN, 0 ' H A G A N , ODDY, ORTIZ
CLIMENT, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PETER, PIERRÔS,
PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PUERTA, QUISTORP,
RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, ROBLES PIQUER,
ROGALLA, ROMEOS, R 0 N N , ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS,
SABY,
SAKELLARIOU,
SAMLAND,
SANZ
FERNÁNDEZ,
SAPENA
GRANELL,
SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIERRA
BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE,
SPENCER, STEVENS, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN,
TRAUTMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ,
VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VON DER VRING, WALTER, WELSH,
WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WYNN.

(-)
VON ALEMANN, BJ0RNVIG, BLOT, CHRISTENSEN, DILLEN, GRUND, GUILLAUME,
LALOR, LANE, LARIVE, LE CHEVALLIER, LULLING, NEUBAUER, PASTY, PRONK,
SCHLEE, SCHODRUCH, VERWAERDE.

(°)
BLANEY, ERNST DE LA GRAETE, JOANNY, NIANIAS, PACK, ROTH, STAES.

Alteração 9

(+)
AGLIETTA, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, AVGERINOS,
BANOTT1, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BINDI, BJ0RNVIG,
BLANEY, BÕGE, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO,
CASSANMAGNAGO, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN, COONEY, CRAVINHO,
CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE GIOVANNI, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN,
FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK,
GÕRLACH, GRUND, GUIDÓLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, JEPSEN,
JOANNY, KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LLORCA
VILAPLANA, LULLING, MARCK, MCCARTIN, MELANDRI, MOTTOLA, MUNTINGH,
NAPOLETANO, NEWTON DUNN, NIANIAS, 0'HAGAN, ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS,
PATTERSON, PÉREZ ROYO, PIERRÔS, PLUMB, PRAG, PRONK, RAWLINGS, ROBLES
PIQUER, ROMEOS, ROTH, ROUMELIOTIS, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEE, SCHLEICHER,
SELIGMAN, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAES, STEVENS, TAZDAÍT,
THEATO, TINDEMANS, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, WELSH,
VON WOGAU.

(-)
VON ALEMANN, ARBELOA MURU, BARTON, BELO,' BERTENS, BLOT, BOFILL
ABEILHE, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA
CÂMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASTELLINA, CAUDRON, COLLINS, COT, COX,
DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE VRIES, DESMOND, DÍEZ D E RIVERA, DILLEN,
DUARTE CENDAN, DURY, FORD, GALLE, GASÒLIBA I BÕHM, GOEDMAKERS,
GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÀNSCH, HARRISON, HERVÉ, HOFF,
HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KUHN, LALOR, LANE, LARIVE, LE
CHEVALLIER, LINKOHR, LÚTTGE, MAHER, MAIBAUM, MCGOWAN, MCMAHON,
MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, NEUBAUER, NEWMAN,
ODDY, PAPAYANNAKIS, PASTY, PETER, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU,
PORRAZZINI, PUERTA, RAFFARIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ,
ROGALLA, R 0 N N , ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU,
SALISCH,
SAMLAND,
SANZ
FERNÁNDEZ,
SAPENA
GRANELL,
SCHINZEL,
SCHLECHTER, SCHODRUCH, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A.,
SPECIALE, TAURAN, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, VÁZQUEZ
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FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VON DER VRING, WALTER,
VON WECHMAR, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WYNN.

(O)
PACK.

Alteração 13, a)
(+ )
AGLIETTA, ALAVANOS, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS,
ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C.,
BEAZLEY P., BETTINI, BINDI, BJ0RNVIG, BLANEY, BÕGE, BOFILL ABEILHE, BORGO,
BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA
CÂMARA
MARTÍNEZ,
CANAVARRO, CANO • PINTO,
CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO,
CASTELLINA,
CAUDRON,
CHANTERIE,
CHEYSSON,
CHRISTENSEN, COLLINS, COONEY, COT, COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA,
CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE VRIES, DESMOND, DÍEZ
DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DURY, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN,
FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK,
GALLE, GASÒLIBA I BÕHM, GOEDMAKERS, GÕRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN,
GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HARRISON, HERMAN,
HERVÉ,
HOFF,
HUGHES,
IZQUIERDO
ROJO, JEPSEN, JOANNY, JUNKER,
KELLETT-BOWM AN>, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE,
LANGENHAGEN, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LUTTGE,
MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON,
MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA,
MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWMAN, NEWTON DUNN, 0'HAGAN, ODDY, ORTIZ
CLIMENT, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PETER, PIERRÔS,
PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, PUERTA,
QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROBLES PIQUER,
ROGALLA,
ROMEOS,
R0NN,
ROSMINI,
ROTH,
ROTH-BEHRENDT,
ROTHE,
ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ,
SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEE,
SCHLEICHER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS,
SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STEVENS, TAZDAÍT, THEATO,
TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER,
VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON,
VON WOGAU, WYNN.

(O)
BLOT, DILLEN, GUILLAUME, LE CHEVALLIER, MARTINEZ, NEUBAUER,
PASTY, SCHODRUCH, TAURAN, VEIL, VERWAERDE, VON WECHMAR.

PACK,

Alteração 13, b)

(+)
ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON,
BETTINI, BINDI, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BJ0RNVIG, VAN DEN BRINK, BRU
PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO
PINTO, CAUDRON, CHEYSSON, CHRISTENSEN, COLLINS, COT, CRAVINHO, DA
CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DAVID, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE
CENDAN, DURY, ERNST DE LA GRAETE, FORD, GALLE, GASÒLIBA I BÕHM,
GÕRLACH, GREEN, GRUND, HABSBURG, HÂNSCH, HARRISON, HERVÉ, HOFF,
HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, JUNKER, KUHN, LAGAKOS, LANDA
MENDIBE,
LANE,
LINKOHR,
LUTTGE,
MAIBAUM,
MARINHO,
MCGOWAN,
MCMAHON, MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MENDES BOTA,
MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NEWMAN, ODDY, PAPOUTSIS, PÉREZ ROYO,
PETER, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA,
RANDZIO-PLATH,
READ,
ROGALLA,
ROMEOS,
R0NN,
ROSMINI,
ROTH,
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ROTH-BEHRENDT,
ROTHE,
ROUMELIOTIS,
SABY,
SAKELLARIOU,
SALISCH,
SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER,
SCHLEE, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STAES, TAZDAÍT,
TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK,
VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, WALTER, WHITE, WILSON, WYNN.

(-)
VON
ALEMANN,
ANASTASSOPOULOS,
BANOTTI,
BARZANTI,
BEAZLEY C.,
BEAZLEY P., BERTENS, BLOT, BÕGE, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO
CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CHANTERIE, COONEY, COX, DALY, DE
VRIES,
ESTGEN,
FERNÁNDEZ
ALBOR,
FONTAINE,
FORMIGONI,
FORTE,
FRIEDRICH I., FUNK, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU,
HERMAN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LALOR, LAMBRIAS, LE CHEVALLIER,
LLORCA VILAPLANA, LULLING, MAHER, MARCK, MARTINEZ, MCCARTIN,
MOTTOLA, NAPOLETANO, NEWTON DUNN, NICHOLSON, 0'HAGAN, ORTIZ
CLIMENT, PACK, PATTERSON, PIERRÔS, PIRKL, PLUMB, PORRAZZINI, PRAG,
PRONK, PUERTA, RAWLINGS, ROBLES PIQUER, SARIDAKIS, SARLIS, SELIGMAN,
SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STEVENS, TAURAN, THEATO,
TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VECCHI, VERHAGEN, VERWAERDE, VON
WECHMAR, WELSH, VON WOGAU.

(O)
CUSHNAHAN, DILLEN, LANGENHAGEN, PAPAYANNAKIS, PASTY.

N°.sle3

(+)
AGLIETTA, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER,
ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C.,
BEAZLEY P., BERTENS, BETTINI, BINDI, BÕGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOWE,
BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA
CÂMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO,
CASTELLINA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COLLINS, COT, COX, CRAVINHO,
DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN,. DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI,
DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DURY, ERNST DE LA GRAETE,
FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FUNK, GALLE,
GASÒLIBA I BÕHM, GOEDMAKERS, GÕRLACH, GREEN, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ
DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOFF,
HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KUHN,
LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA,
LtJTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MCCARTIN, MCGOWAN,
MCMAHON, MEBRAK-ZATDI, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MIRANDA DE LAGE,
MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T.,
ODDY, ORTIZ CLIMENT, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PÉREZ ROYO, PETER,
PIERRÔS, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG,
PRONK, PUERTA, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS,
READ,
ROBLES
PIQUER,
ROGALLA,
ROMEOS,
R0NN,
ROSMINI,
ROTH,
ROTH-BEHRENDT,
ROTHE,
ROUMELIOTIS,
SABY,
SAKELLARIOU,
SALISCH,
SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL,
SCHLECHTER, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A.,
SONNEVELD,
SPECIALE,
SPENCER,
STAES,
STEVENS,
TAZDAÍT,
THEATO,
TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE
LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN,
VERWAERDE, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WHITE,
WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WYNN.
(-)
BLOT, DILLEN, ESTGEN, FRIEDRICH I., GRUND, GUILLAUME, KÕHLER K. P., LALOR,
LANE, LAUGA, LE CHEVALLIER, LULLING, MARTINEZ, NEUBAUER, PASTY, PIRKL,
SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, TAURAN.
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(O)
PACK, SELIGMAN.

Conjunto

(+)
AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA
MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P.,
BELO, BERTENS, BETTINI, BINDI, BÕGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOWE, VAN
DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA
CÂMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO,
CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COLLINS, COONEY, COT, COX, CRAVINHO, DA
CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE VRIES, DESMOND,
DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DURY, EPHREMIDIS, FERNANDEZ ALBOR,
FONTAINE, FORMIGONI, FORD, GALLE, GASÒLIBA I BÕHM, GOEDMAKERS, GREEN,
GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HARRISON, HERMAN,
HERVÉ, HOFF, HUGHES, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JOANNY, JUNKER,
KELLETT-BOWMAN, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA,
LUTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MCCARTIN, MCGOWAN,
MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA,
MUNTINGH, NEWMAN, NEWTON DUNN, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PATTERSON,
PÉREZ ROYO, PETER, PIERRÔS, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PONS
GRAU, PRAG, PUERTA, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ,
REYMANN, ROBLES PIQUER, R 0 N N , ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,
ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ,
SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SELIGMAN,
SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE,
SPENCER, STAES, STEVENS, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN,
TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ
FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR,
WELSH, WHITE, WIJSENBEEK, WYNN.

(-)
BJ0RNVIG, BLOT, CHRISTENSEN, DILLEN, GRUND, GUILLAUME, KOHLER K. P.,
LAUGA, LE CHEVALLIER, LULLING, MARTINEZ, NEUBAUER, PASTY, PIRKL,
RAFFARIN, SCHLEE, SCHODRUCH, TAURAN, VERWAERDE, VAN DER WAAL.

(O)
BLANEY, DESSYLAS, LANGENHAGEN, NIANIAS.

Proposta de resolução B 3-1778/91 — Conferência Intergovernamental

Conjunto

(+)
AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER,
ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P.,
BELO, BERTENS, BETTINI, BINDI, BOCKLET, BÕGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, VAN
D E N BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA
CÂMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO,
CAUDRON, CHANTERIE,
COT,
COX,
CRAVINHO,
DA
CUNHA
OLIVEIRA,
CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA,
DUARTE CENDAN, DURY, ERNST DE LA GRAETE, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE,
FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GASÒLIBA I BÕHM, GOEDMAKERS, GORLACH,
GREEN, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÁNSCH,
HARRISON, HERMAN, HOFF, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KUHN,
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LA PÉRGOLA, LANE, LANGENHAGEN, LARIVE, LINKOHR, LtJTTGE, MAHER,
MAIBAUM, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MIRANDA D E
LAGE, MUNTINGH, NAPOLETANO, NORDMANN, ODDY, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAPAYANNAKIS, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PETER, PIERRÔS, PIRKL, PLANAS
PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PUERTA, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA,
RANDZIO-PLATH,
RAWLINGS,
REYMANN,
ROBLES
PIQUER,
ROSMINI,
ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL,
SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ,
SIMPSON B„ SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SPECIALE, STAES, TINDEMANS, TITLEY,
TRAUTMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VECCHI, VEIL,
VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WHITE,
WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU.

(-)
BJ0RNVIG, CHRISTENSEN, DILLEN, GRUND, GUILLAUME, IVERSEN, KOHLER K. P ,
MARTINEZ, NEUBAUER, NEWENS, PASTY, SCHLEE, TAURAN, VAN DER WAAL.
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ACTA DA SESSÃO D E SEXTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO D E 1991
(9l / C 326/05)
PARTE I

Desenrolar da sessão
PRESIDÊNCIA D O SENHOR ALBER

Vice-Presidente
(A sessão tem início às 9h00)

1.

Aprovação da acta

Intervenções d o Sr. Chanterie, sobre a sua intervenção
durante o período de votação das 18h30, e d a Sr? Roth.
A acta d a sessão anterior é aprovada.
O Senhor Presidente comunica que o tempo de uso d a
palavra dos deputados para a sessão d e hoje é limitado
a 90 minutos.
Intervenções:
— d o Sr. Cravinho, que comunica ter tomado conhe
cimento d e que dois deputados curdos à Assembleia
turca foram condenados por terem utilizado a sua
própria língua; solicita que a Mesa proceda à análise
desta questão à luz da resolução votada pelo Parla
mento sobre o acordo d e associação com a Turquia e
reaja como deve ser,
— d o Sr. Bettini, que solicita, após ter referido o caso
d e um deputado que foi vítima de u m ataque cardíaco
esta semana e que, em sua opinião, deveria ter sido
repatriado urgentemente de avião, que, d e futuro, seja
instalado u m serviço adequado d e assistência imediata.
2.

Entrega de documentos

nidades Europeias e o regime aplicável aos outros
agentes das Comunidades [SEC(91) 2120 — C 3-0394/

/91]
enviada
f u n d o : JURI,
parecer: ORÇM,
base jurídica: artigo 24? CEE,
— proposta d e um regulamento (CECA, CEE, Euratom) que altera o Estatuto dos Funcionários das Comu
nidades Europeias e o regime aplicável aos outros
agentes das Comunidades [SEC(91) 2120 — C 3-0395/
/91]
enviada
f u n d o : JURI,
parecer: ORÇM,
base jurídica: artigo 24? CEE,
— proposta de u m regulamento (CECA, C E E Euratom) que altera o Estatuto dos Funcionários das Comu
nidades Europeias e o regime aplicável aos outros
agentes das Comunidades [SEC(91) 2120 — C 3-0396/
/91]

O Senhor Presidente comunica que recebeu:

enviada
f u n d o : JURI,
parecer: ORÇM,

a)

base jurídica: artigo 24? CEE,

aa)

D o Conselho:
pedidos, d e parecer sobre:

— proposta d e um regulamento (CECA, CEE, Euratom) que altera o Estatuto dos Funcionários e o regime
aplicável aos outros agentes das Comunidades n o que
diz respeito às modalidades de adaptação das remune
rações [SEC(91) 2120 — C 3-0393/91]
enviada f u n d o : JURI,
— proposta d e u m regulamento (CECA, CEE, Euratom) que altera o Estatuto dos Funcionários das Comu

— proposta de u m regulamento (CECA, CEE, Euratom) que altera determinados regulamentos d o Con
selho que instituem medidas especiais e temporárias n o
que diz respeito à cessação definitiva das funções d e
funcionários e agentes temporários das Comunidades
Europeias [SEC(91) 2120 — C 3-0397/91]
enviada
f u n d o : JURI,
parecer: ORÇM,
base jurídica: artigo 24? CEE,
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— proposta de um regulamento relativo às medidas
de prevenção de certas zoonoses e certos agentes
zoonóticos em animais e produtos de origem animal a
fim de evitar focos de infecções e intoxicações de ori
gem alimentar [COM(91) 0310 — C 3-0398/91]
enviada
fundo: AGRI,
parecer: AMBI,
base jurídica: artigo 43? CEE,
— proposta de uma decisão respeitante a um acordo
relativo à aviação civil entre a Comunidade Económica
Europeia, o Reino da Noruega e o Reino da Suécia
[COM(91) 0299 — C 3-0400/91]
enviada
fundo: TRAN,
parecer: RELA,
base jurídica: artigo 84?, n? 2 CEE,

— proposta que inclui as alterações aos Tratados
CECA e Euratom nos termos do disposto no artigo
204? do Tratado CEEA e no artigo 96? do Tratado
CECA respectivamente (C 3-0403/91)
enviada fundo: INST,
— carta rectificativa n? 1 ao projecto de orçamento
geral das Comunidades Europeias para o exercício de
1992, elaborada pelo Conselho em 12 de Novembro de
1991 (9336/91 — C 3-0405/91)
enviada fundo: ORÇM,
— orientação do Conselho relativa a um regulamento
sobre a cooperação administrativa no domínio dos
impostos indirectos (nova consulta do PE-modificação
da base jurídica (9413/91 — C 3-0409/91)
enviada
fundo: ECON,
parecer: JURI,
base jurídica: artigo 99? CEE;

— proposta de um regulamento que estabelece a
organização comum de mercado no sector do tabaco
em rama [COM(91) 0339 — C 3-0406/91]
enviada
fundo: AGRI,
parecer: ORÇM, AMBI,
base jurídica: artigo 43? CEE,
— proposta de um regulamento que fixa os prémios
para o tabaco em folha por grupos de variedades assim
como as quotas de transformação repartidas por grupos
de variedades e por Estado-membro [COM(91) 0339 —
C 3-0407/91]
enviada
fundo: AGRI,
parecer: ORÇM, AMBI,
— proposta de um regulamento realtivo às organiza
ções e acordos interprofissionais no sector do tabaco
[COM(91) 0338 — C 3-0410/91]
enviada fundo: AGRI,
base jurídica: artigo 42? CEE, artigo 43? CEE,

ab):
— decisão do Conselho relativa à celebração do
Acordo-quadro de cooperação entre a Comunidade
Económica Europeia e a República Oriental do Uru
guai (8860/91 — C 3-0388/91)
enviada
fundo: RELA,
parecer: POLI, AGRI, ORÇM, ENER, TRAN, AMBI,
JUVE, DESE,
base jurídica: artigo 113? CEE, artigo 235? CEE,

b) Da Comissão:
— projecto de orçamento operacional CECA para o
exercício de 1992 [SEC(91) 2124 — C 3-0408/91]
enviada
fundo: ORÇM,
parecer: ECON, ENER, ASOC.
3.

Processos sem relatório *

Segue-se na ordem do dia a votação das seguintes pro
postas que são objecto de processo sem relatório, nos
termos do artigo. 116? do Regimento :
— de um regulamento relativo às medidas de preven
ção de certas zoonoses e certos agentes zoonóticos em
animais e produtos de origem animal a fim de evitar
focos de infecções e intoxicações de origem alimentar
[COM(91) 0310 — C 3-0398/91]
que tinha sido enviado de novo à Comissão da Agricul
tura, das Pescas e do Desenvolvimento Rural.
Esta proposta é aprovada [ver ponto 1, alínea a), parte
II].
— de um regulamento que altera o Regulamento
(CEE) n? 426/86, que estabelece a organização comum
de mercado do sector dos produtos transformados à
base de frutas e produtos hortícolas e que altera o
Regulamento (CEE) n? 2658/87, relativo à nomencla
tura pautal estatística e à Pauta Aduaneira Comum
[COM(91) 0332 — C 3-0379/91]
que tinha sido enviado de novo à Comissão da Agricul
tura, das Pescas e do Desenvolvimento Rural.
Esta proposta é aprovada [ver ponto 1, alínea b), parte
II].
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— d e uma decisão relativa à adesão d a Comunidade
Europeia à FAO por ocasião d a 26? sessão da Con
ferência d a FAO [COM(91) 0387 — C 3-0374/91]
que tinha sido envida de novo à Comissão para o
Desenvolvimento e a Cooperação.
Esta proposta é aprovada [ver ponto 1, alínea c), parte
II].

4.

Ajuda aos produtores de lúpulo (votação) *

[relatório elaborado pelo Sr. Colino Salamanca, em
nome d a Comissão d a Agricultura, das Pescas e d o
Desenvolvimento Rural, sobre a proposta d a Comissão
a o Conselho d e um regulamento que fixa, n o sector d o
lúpulo, o montante de ajuda aos produtores em relação
à colheita d e 1990 — COM(91) 262 — C 3-317/91 —
(A 3-279/91)]
— proposta de regulamento
-0317/91:

peste suína clássica — COM(91) 0270 — C 3-0334/91
IV. Uma directiva d o Conselho que altera a Directiva
72/462/CEE, relativa a problemas sanitários e de
polícia sanitária, n a importação de animais das
espécies bovina e suína e de carnes frescas prove
nientes de países terceiros — COM(91) 0270 —
C 3-0335/91
(A 3-0280/91)]
— proposta de directiva I COM(91) 270 — C 3-332/
/91:
o Parlamento aprova a proposta da Comissão (ver
ponto 3, parte II),
—

projecto de resolução legislativa:

o Parlamento aprova a resolução legislativa (ver ponto,
3 parte II),

COM(91) 0262 — C 3-

intervenções d o Sr. Patterson, que coloca uma questão
à Comissão, à qual o Sr. Dondelinger, Membro da
Comissão, responde.

— proposta de decisão II COM(91) 270 — C 3-333/
/91:
o Parlamento aprova a proposta da Comissão (ver
ponto 3, parte II),
—

projecto de resolução legislativa:

Alteração aprovada: 1.
O Parlamento aprova a proposta d a Comissão assim
modificada (verponto 2, parte II).

o Parlamento aprova a resolução legislativa (ver ponto
3, parte II),
— proposta de directiva III COM(91) 270 — C 3-334/
/91:

—

projecto de resolução legislativa:

o Parlamento aprova a resolução legislativa (ver ponto
2, parte II).

§.

Luta contra a peste suína clássica e importação de
animais das espécies bovina e suína (votação) *

[relatório elaborado pelo Sr. Colino Salamanca, em
nome d a Comissão d a Agricultura, das Pescas e d o
Desenvolvimento Rural, sobre as propostas da Comis
são de:
I.

Uma directiva d o Conselho que altera a Directiva
80/217/CEE, que estabelece as medidas comunitá
rias d e luta contra a peste suína clássica —
COM(91) 0270 — C 3-0332/91

II. Uma decisão d o Conselho que altera as directivas
80/1095/CEE e 80/1096/CEE n o que diz respeito
a determinadas medidas relativas à peste suína
clássica — COM(91) 0270 — C 3-0333/91
III. Uma directiva d o Conselho que altera as directivas
64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE n o que
diz respeito a determinadas medidas relativas à

o Parlamento aprova a proposta da Comissão (ver
ponto 3, parte II),
—

projecto de resolução legislativa:

o Parlamento aprova a resolução legislativa (ver ponto
3, parte II),
— proposta de directiva IV COM(91) 270 — C 3-335/
/91:
o Parlamento aprova a proposta da Comissão (ver
ponto 3, parte II),
—

projecto de resolução legislativa:

o Parlamento aprova a resolução legislativa (ver ponto
3, parte II).
6.

Medidas comunitárias de luta contra a gripe aviária
(votação)*

[relatório elaborado pelo Sr. Colino Salamanca, em
nome d a Comissão d a Agricultura, das Pescas e d o
Desenvolvimento Rural, sobre a proposta da Comissão
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a o Conselho de um regulamento que estabelece medi
das comunitárias d e luta contra a gripe aviária —
COM(91) 304 — C 3-0351/91 — (A 3-0281/91)]
— proposta de regulamento
-351/91:

COM(91) 304 — C 3-

Foram votadas por partes:
a alteração 13:
número por número;
a alteração 15 (S):

o Parlamento aprova a proposta d a Comissão (ver
ponto 4, parte II),

—

projecto de resolução legislativa:

o Parlamento aprova a resolução legislativa (ver ponto
4, parte I).

1.

Ajuda à população curda do Iraque (votação)

H parte até «Curdistão iraquiano»,
2? parte: restante texto.
As diferentes partes d o texto foram sendo aprovadas
sucessivamente.

Declarações de voto:
Intervenções d o Sr. Tauran, em nome d o Grupo DR, e
d a Sr? Roth.

(proposta de resolução B 3-1785, 1788 e 1865/rev./91)
(A proposta de resolução B 3-1789/91 foi retirada.)

Declaracção de voto por escrito:
Sr. Arbeloa Muru.

—

proposta de resolução B 3-1785/91:
O Parlamento aprova a resolução (ver ponto 5, parte II).

o Parlamento rejeita a proposta de resolução.
8.
—

proposta de resolução B 3-1788/91 :

Situação na Jugoslávia (votação)

(propostas de resolução B 3-1882, 1886, 1888, 1890,
1894, 1895, 1996/rev./91)

o Parlamento rejeita a proposta de resolução.

—

proposta de resolução B 3-1865/91/rev.:

alterações aprovadas: 28, 8, 9, 27, 26, 25, 29, 24, 23, 21,
20, 19, 13 (1? parte), 13 (3? parte), 3, 14, 15 (1? parte),
17;
alterações rejeitadas: 7, 10,
electrónica, 15 (2? parte), 16;

11, 4 por votação

— propostas de resolução B 3-1882, 1886, 1890, 1896/
/rev. 91:
proposta de resolução comum apresentada pelos depu
tados Sakellariou e Woltjer, em nome d o Grupo S,
Habsburg e Oostlander, em nome d o Grupo PPE, Jackson, em nome d o Grupo ED, De Piccoli, Rossetti e
Vecchi, em nome d o Grupo G U E (a Sr? von Alemann
subscreveu a proposta de resolução comum a título
pessoal) que visa substituir estas propostas por um
novo texto:

alterações caducadas: 21, 18;
o Grupo V solicitou votação em separado:
alterações retiradas: 1,2.
considerando A: aprovado;
Intervenção d o Sr. Cravinho:
considerando B: aprovado;
— sobre a alteração 29, que, em sua opinião, deverá
ser submetida a votação após a alteração 25,

Considerandos C, D e n? 1: aprovados.

— sobre a alteração 27 para indicar que «75 %»
deverá ser substituído por «dois terços» (o Parlamento
manifesta o seu acordo),

N? 2: aprovado.

—

sobre a versão francesa da alteração 26,

N? 3: aprovado.

—

sobre as alterações 11 e 16,

N?s 4 e 5: aprovados.

— sobre a alteração 3, que indica deveria ser votada
após o n? 12.

N?s 6 a 8: aprovados.
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N?s 9 e 10: aprovados.
N? s 11 e 12: aprovados.
Declarações de voto:

—

d o relator, que concorda com esta modificação.

Foram votadas por partes:
Início d a secção I :
Considerandos A a D : aprovados:

Intervenções das Sr^ von Alemann, em nome d o
Grupo LDR, Aglietta, dos Srs. Seligman, em seu nome
e em nome d a Sr? Rawlings, Blot, em nome d o Grupo
DR, e Dessylas.

2? parte: restante texto: aprovado;

Declarações de voto por escrito:

Considerandos F a L: aprovados por votações sucessi
vas.

Srs. I. Christensen, Lo Giudice, Dillen e Arbeloa Muru.
Por votação nominal (PPE), o Parlamento aprova a
resolução:

Considerando E : 1? parte até «causa directa d a crise»:
aprovada,

N?s 1 a 5: aprovados.
Alteração 10 (LDR):
1? parte até «racismo»,

votantes: 116,
a favor: 100,
contra: 13,
abstenções: 3

2? parte até «uma vez que»,

(verponto 6, parte II).

Considerando E : aprovado;

(As outras propostas d e resolução bem como a segunda
proposta d e resolução comum caducaram.)

3? parte: restante texto.
Secção I I (considerandos E a J) (V):

Considerandos F a J : aprovados.
Resultados das votações nominais:

9.

Médio Oriente (votação)

[proposta de resolução B 3-1781/91 e proposta de reso
lução incluída n o relatório Pérez Royo (A 3-277/91)]
a)

alteração 10 (1? parte):
votantes: 110,
a favor: 105,
contra: 3,
abstenções: 2;

Proposta de resolução B 3-1781/91 :
alteração 10 (2? parte):

o Parlamento rejeita a proposta de resolução;
b) Proposta de resolução incluída no relatório A 3-0277/91:

votantes: 115,
a favor: 98,
contra: 14,
abstenções: 3;

alterações aprovadas: 4, 10 [1?, 2? e 3? partes sucessiva
mente por votação (LDR)], 11, 12, 15, 5, 16, 17 por
votáção electrónica, 21, 22, 13 e 14 modificadas, 19, 8
por votação electrónica, 21, 22, 13 e 14 modificadas, 19,
8 por votação electrónica, 2, 20;

alteração 10 (3? parte):

alterações rejeitadas: 6, 9, 1, 23 por votação electrónica,
3,

As diferentes partes d o texto, quer as modificadas quer
as inalteradas, foram sendo aprovadas sucessivamente.

votantes: 113,
a favor: 109,
contra: 1,
abstenções: 3.

alterações caducadas: 18, 7.
Declarações de voto:
Intervenções:
— d o Sr. Nordmann, para indicar que, de comum
acordo com o Sr. Penders, autor d a alteração 14, retira
a 2? parte d a sua alteração 13 (após a palavra «resolu
ção»), devendo a primeira parte, caso seja aprovada,
ser fundida com a alteração 14, à qual servirá de intro
dução,

Intervenções d o Sr. Nordmann, d a Sr? Dury, em nome
d o Grupo S, e d o Sr. Prag.
Declaração de voto por escrito:
Sr. Arbeloa Muru.
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O Parlamento aprova a resolução (ver ponto 7, parte II).

11.

10.

[proposta de resolução incluída n o relatório Speciale
(A 3-0278/91)]

União Europeia (votação)

[propostas de resolução incluídas nos relatórios Cassanmagnago Cerretti (A 3-0272/91) e Valverde López
(A 3-0296/91]
a) Proposta de resolução incluída no relatório A 3-0272/91:
alterações aprovadas: 1, 2, 3, 17, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por
votação electrónica, 19, 11, 18, 12;
alterações rejeitadas: 16 por votação electrónica, 15 por
votação electrónica, 14, 13.

Alterações retiradas: 1, 2.
Intervenção d o Sr. Tauran, para uma declaração d e
voto, em nome d o Grupo DR.
Declarações de voto por escrito:
Srs. Christiansen e Ribeiro.
O Parlamento aprova a resolução (ver ponto 9, parte II).
12.

As diferentes partes d o texto, quer as modificadas quer
as inalteradas, forma sendo aprovadas sucessivamente.
O segundo travessão d o preâmbulo foi aprovado por
votação em separado (S) por votação electrónica.

Sector da construção naval (votação)

Dimensão dos Direitos do Homem e democracia na
política de desenvolvimento da Comunidade (vota
ção)

(propostas de resolução B 3-1783 e 1786/91)
—

proposta de resolução B 3-1783/91:

O n? 9 foi votado por partes (S):

Declaração de voto por escrito:

1? parte: texto sem os termos «a apresentar . . . e, em
especial,» e «que e x c l u i . . . comunitária»: aprovada;

Sr. Pons Grau.

2? parte: esstes
electrónica.

termos:

rejeitada

por

votação

O Parlamento aprova a resolução (ver ponto 10, parte
II).
(A proposta de resolução B 3-1786/91 caducou.)

Intervenção d o Sr. Blot, em nome d o Grupo DR, para
uma declaração de voto.
Declaração de voto por escrito:

13.

Desenvolvimento regional (votação)

[propostas de resolução incluídas nos relatórios
Gutiérrez Diaz (A 3-0289/91), Ortiz .Climent (A 3-0294/91) e Calvo Ortega (A 3-0291/91)]

Sr. Schodruch.
O Parlamento aprova a resolução [ver ponto 8, alínea
a), parte II].

a) Proposta de resolução incluída no relatório A 3-0289/91:
Declaração de voto por escrito:

b) Proposta de resolução incluída no relatório A 3-296/91:
alterações aprovadas: 2, 3, 4, 5, 6', 9 por votação
electrónica, 10 por votação electrónico, 11 por votação
electrónico;

Sr. Lo Giudice.
O Parlamento aprova a resolução [ver ponto 11, alínea
a), parte II];

alterações rejeitadas: 8, 1;

b) Proposta de resolução incluída no relatório A 3-0294/91:

alterações retirada: 7.

Alteração aprovada: 1.

As diferentes partes d o texto foram sendo aprovadas
sucessivamente.
Intervenção d o Sr. Prag, para uma declaração de voto,
em nome d o Grupo ED.

As diferentes partes d o texto foram sendo aprovadas
sucessivamente, à excepção d o considerando F (rejei
tado) relativamente a o qual o Grupo PPE solicitou
votação em separado.
Declaração de voto por escrito:

O Parlamento aprova a resolução [ver ponto 8, alínea
b), parte II].

Sr. Alavanos.
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O Parlamento aprova a resolução [ver ponto 11, alínea
b), parte II];
c) Proposta de resolução incluída no relatório A 3-0291/91:

Desenvolvimento Rural, sobre a proposta da Comissão
ao Conselho d e um regulamento d o Conselho que der
roga, em relação ao período d e apresentação dos pedi
dos de 1991/1992, o Regulamento (CEE) n? 1357/80,
que instaura um sistema de prémios para a manutenção
d e vacas em aleitamento [COM(91 0392 — C 3-0381/
/81] (A 3-0327/91).

alterações aprovadas: 4, 6 por votação electrónica, 5
por votação electrónica, 7, 1 por votação electrónica, 8,
9 por votação electrónica;
alterações rejeitadas: 2 por votação electrónica, 3 por
votação electrónica.
As diferentes partes d o texto foram sendo aprovadas
sucessivamente.
Declaração de voto por escrito:
Sr? Van Hemeldonck.
O Parlamento aprova a resolução [ver ponto 11, alínea
c), parte II].
14.

Regime de apoio para a soja, a colza e o girassol
(debate e votação) *

O Sr. Bocklet apresenta o seu relatório elaborado em
nome da Comissão d a Agricultura, das Pescas e d o
Desenvolvimento Rural, sobre a proposta d a Comissão
a o Conselho de um regulamento (CEE) que estabelece
u m regime de apoio para a soja, colza e girassol
[COM(91) 0318 — C 3-0339/91] (A 3-0326/91).
Intervenções dos Srs. Spencer, relator d o parecer d a
Comissão REX, Gõrlach, em nome d o Grupo S, Funk,
em nome d o Grupo PPE, Verbeek, em nome d o Grupo
V, Guillaume, em nome d o Grupo RDE, Sierra Bardaji,
Ortiz Climent, Hory e Dondelinger, Membro da Comis
são.
O Senhor Presidente d á o debate por encerrado.

PRESIDÊNCIA D O SENHOR TELKÀMPER

Vice-Presidente
Intervenções dos Srs. Hory, em nome d o Grupo S,
Funk, em i)ome d o Grupo PPE, Lane, em nome d o
Grupo RDE, Nicholson, Pasty e Dondelinger, Membro
da Comissão.
VOTAÇÃO
— Proposta de regulamento COM(91) 0392 — C 3-0381/91:
alterações aprovadas: 4, 5, 6;
alterações rejeitadas: 1, 2, 3 por votação electrónica.
O Parlamento aprova a proposta d a Comissão assim
modificada (verponto 12, parte II).
—

projecto de resolução legislativa:

Declaração de voto por escrito:
Sr. McCartin.
O Parlamento aprova a resolução legislativa (ver ponto
12, parte II).
16.

Concessão de um empréstimo a médio prazo à
URSS e suas repúblicas (debate e votação) *

Segue-se n a ordem d o dia a discussão conjunta:
VOTAÇÃO
Intervenção d o Sr. Verbeek, que, com base n o n? 3 d o
artigo 89? d o Regimento, e apoiado por mais d e 12
deputados, solicita a verificação d o quórum.
O Senhor Presidente constata que n ã o foi atingido o
quórum.
• A votação é, por conseguinte, inscrita n a ordem d o dia
d a próxima sessão.
15.

Sistema de prémios para as vacas em aleitamento
(debate e votação)

O Sr. Maher apresenta o seu relatório, elaborado em
nome da Comissão d a Agricultura, das Pescas e d o

— de um relatório elaborado pelo Sr. Chabert, em
nome d a Comissão das Relações Económicas Externas,
sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
decisão relativa à concessão de um empréstimo a
médio prazo à URSS e suas repúblicas [COM(91 0443
— C 3-0391/91] (A 3-0328/91),
— proposta de decisão respeitante à conclusão, pela
Comunidade Económica Europeia, d o Acordo sob
forma d e Troca de Cartas Complementar entre a
Comunidade Económica Europeia e a União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas relativo a uma garan
tia d e crédito para assegurar a exportação d e produtos
agrícolas e alimentares para a União Soviética
[COM(91) 0458 — C 3-0390/91].
O Sr. Sonneveld, em substituição d o relator, apresenta
o relatório A 3-0328/91.
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Intervenções d o Sr. Habsburg, em substituição d a Sr?
Cassanmagnago Cerretti, relatora de parecer d a Comis
são dos Assuntos Políticos, da Sr? Hoff, em nome d o
Grupo S, que levanta também o problema das com
petências das comissões quanto a este tipo de questões,
dos Srs. Spencer, em nome do Grupo ED, que aborda
igualmente a questão dos métodos d e trabalho d o Par
lamento, e Dondelinger, Membro da Comissão.

Grupo LDR, Pollack, que precisa a posição d o Grupo
S, Lulling e d o Sr. Dondelinger, Member da Comissão.

O Senhor Presidente d á o debate por encerrado.

— proposta de recomendação COM(91) 0233 — C 3-0329/91:

VOTAÇÃO
a)

A 3-0328/91:

—

proposta de decisão COM(9J) 443 — C 3-391/91:

alterações aprovadas: 1, 7, 2, 8, 3, 9, 13, 4 a 6 em bloco,
14 (1? parte), 11;
alterações rejeitadas: 12 por votação electrónica, 14 (2?
parte);

O Senhor Presidente d á o debate por encerrado.

VOTAÇÃO

alterações aprovadas: 1 por votação electrónica, 2, 3, 4,
5 por votação electrónica, 6 por votação electrónica, 7
(1? parte por votação electrónica), 7 (2? parte), 25 (2?
parte como adenda), 8 a 10 em bloco, 11 (1? parte), 11
(3? parte), 20, 12 (1? e 2? partes), 13 (1? parte e 2? parte
por votação electrónica), 18, 14, 15 por votação
electrónica, 26;
alterações rejeitadas: 19 (parte que não caducou com a
aprovação das alteração 7 e 25) por votação
electrónica, 11 (2? parte) por votação electrónica;

alteração caducada: 10.

alterações caducadas: 24, 17, 25 (1? parte), 19 (parte
caducada com a aprovação das alteração 7 e 25), 22,

Intervenção d o Sr. Sonneveld, em substituição d o rela
tor, sobre as alterações.

16;

alterações retiradas: 23, 21.
A alteração 14 foi votada por partes (S):
1? parte: 1? frase,
2? parte: 2? frase.
O Parlamento aprova a proposta d a Comissão assim
modificada [ver ponto 13, alínea a), parte II],

Intervenções:
— da relatora: sobre a ordem de votação das altera
ção 19, 25 e 7; sobre a alteração 25, relativamente à
qual solicita que a 2? parte seja considerada como
adenda; sobre a alteração 26;
— das Sr?s Pack e Lulling, para contestar a caduci
dade da alteração 19.

—

projecto de resolução legislativa:

o Parlamento aprova a resolução legislativa [ver ponto
13, alínea a), parte II];

Foram votadas por partes:
a alteração 7 (S):

b)

Proposta de decisão COM(91) 0458 — C 3-0390/91:

o Parlamento aprova a proposta d a Comissão [ver
ponto 13, alínea b), parte II].

1? parte: conjunto d o texto sem os termos «quer em
casa . . . creches»,
2? parte: estes termos;
a alteração 25:

17.

Assistência à criança (debate e votação) *

A Sr? Pollack apresenta o seu relatório, elaborado em
nome da Comissão dos Direitos d a Mulher, sobre a
proposta d a Comissão ao Conselho d e uma directiva
relativa à assistência à criança [COM(91) 0233 — C 3-0329/91] (A 3-0329/91).
Intervenções das Sr?s Oddy, em nome d o Grupo S,
Pack, em nome d o Grupo PPE, Larive, em nome d o

1? parte até «os serviços devem assegurar acesso»,
2? parte: restante texto;
a alteração 11 (PPE, LDR, ED):
1? parte: alínea e) sem a última frase,
2? parte: alínea e), esta frase,
3? parte: alínea e) bis;
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a alteração 12 (LDR):
1? parte: 1? frase,
2? parte: restante texto;

Desenvolvimento Rural, sobre a proposta da Comissão
ao Conselho de u m regulamento que fixa, n o sector d o
lúpulo, o montante de ajuda aos produtores em relação
à colheita de 1990 [COM(91) 0160 — C 3-0262/91]
(A 3-0282/91).

a alteração 13 (S):
1? parte: texto sem os termos «e comparáveis às que
existem noutros sectores»,

Intervenções dos Srs. Hory, em nome do Grupo S, Zeller, em nome d o Grupo PPE, e Dondelinger, Membro
da Comissão.

2? parte: estes termos.
O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.
O Parlamento aprova a proposta d a Comissão assim
modificada (verponto 14, parte II).
VOTAÇÃO
—

projecto de resolução legislativa:

Declarações de voto:
Intervenções dos Srs. Bowe, em nome d o Grupo S, e
Spencer.
Intervenção da relatora, sobre a versão inglesa da
exposição d e motivos, e, em seguida, sobre a interven
ção precedente.

— proposta de regulamento
-0262/91:

COM(91) 0160 — C 3-

alterações aprovadas: 1 a 6 em bloco, 33, 8 a 12 em
bloco, 13 a 16 em bloco, 36, 19, 37, 20 a 24 em bloco, 38
(n? 1), 26, 38 (n? 4), 28 a 32 em bloco;
alterações rejeitadas: 17 por votação electrónica, 18;
alterações caducadas: 7, 34, 35, 25, 38 (n? 2), 27.

Declarações de votos por escrito:

Intervenções:

Sra. Nielsen e Sr. Cunha de Oliveira.

— d o relator, sobre a ordem de votação das alteração
33 e 7,

Por votação nominal (S), o Parlamento aprova a resolu
ção legislativa:

— d o Sr. Hory, após o votação das alteração 13 a 16,
que se insurge contra o facto de serem postas a votação
em bloco.

votantes: 46,
a favour: 46,
contra: 0,
abstenções: 0
(ver ponto 14, parte II).
18.

Ordem do dia

Intervenção d a Sr? Garcia Arias, que, d ad o o adiantado
d a hora e invocando o n? 1 do artigo 105? d o Regi
mento, solicita o adiamento d o seu relatório (A 3-0310/91) e d o relatório Pierrôs (A 3-0309/91), previs
tos n a discussão conjunta, para o início d o próximo pe
ríodo de sessões.
Intervenção d o Sr. Pierrôs, que apoia este pedido.
O Parlamento manifesta o seu acordo (o Senhor Presi
dente assinala que não pode ser dada qualquer garantia
quanto à inscrição destes relatórios n o início d a ordem
d o dia).
19.

Medidas específicas relativas a determinados pro
dutos agrícolas a favor dos D O M (debate e vota
ção) *

O Sr. Lane apresenta o seu relatório, elaborado em
nome d a Comissão d a Agricultura, das Pescas e d o

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
modificada (verponto 15, parte II).
—

projecto de resolução legislativa:

intervenção do Sr. Medina Ortega, em nome d o Grupo
S, para uma declaração de voto.
Declaração de voto por escrito:
Sr. McCartin.
O Parlamento aprova a resolução legislativa (ver ponto
15, parte II).
20.

Situação no mercado de salmão da Comunidade —
utilização das redes de cerco com retenida (debate e
votação)

Segue-se na ordem d o dia a discussão conjunta elabo
rada em nome d a Comissão da Agricultura, das Pescas
e d o Desenvolvimento Rural.
O Sr. Lane apresenta o seu relatório sobre a cultura
seminatural de salmões e a situação n o mercado d o sal
mão na Comunidade (A 3-0254/91).
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O Sr. Morris apresenta o seu relatório sobre a utilização
das redes de cerco com retenida n a pesca (A 3-0249/
/91).

O Senhor Presidente comunica que o prazo para a
entrega de propostas de resolução termina em 5 d e
Dezembro de 1991, às 12h00.

Intervenções do Sr. McCubbin, em nome d o Grupo
PPE, das Sr?s Langenhagen, em nome d o Grupo PPE,
Daly, em nome d o Grupo ED, dos Srs. Seligman, Spencer e Dondelinger, Membro da Comissão.

O Senhor Presidente d á por encerrado o debate.

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.
VOTAÇÃO

A pedido d o Grupo V, o Parlamento ratifica a nomea
ção da Sr? Voynet como membro da Comissão dos
Transportes e do Turismo.

a) Proposta de resolução incluída no relatório A 3-0254/91:

23.

Por votação nominal (S), o Parlamento aprova a resolu
ção:
votantes: 15,
a favor: 15,
contra: 0,
abstenções: 0
[verponto 16, alínea a), parte II];
b) Proposta de resolução incluída no relatório A 3-0249/91:
alterações rejeitadas: 1 por votação electrónica, 2.

22.

Composição de comissões

Calendário orçamental

O Senhor Presidente comunica que a Mesa alargada,
com a concordância d a Comissão dos Orçamentos,
fixou os seguintes prazos para a entrega de alterações
a o projecto de orçamento para o exercício de 1992,
modificado pelo Conselho:
— alterações das comissões e dos membros: quinta-feira, 28 de Novembro de 1991, às 12h00,
— alterações dos grupos políticos: quinta-feira, 5 de
Dezembro de 1991, às 12h00,
— propostas de rejeição global e alterações às pro
postas de resolução incluídas nç>s relatórios Cornelissen e Tomlinson: segunda-feira, 9 de Dezembro de
1991, às 19h00.

Intervenção d o relator, sobre a alteração 2.
24.
As diferentes partes d o texto foram sendo aprovadas
sucessivamente, o considerando K. por votação em
separado e por votação nominal (V):
votantes: 14,
a favor: 14,
contra: 0,
abstenções: 0.

Declarações inscritas no livro de registos (artigo
65? d o Regimento)

O Senhor Presidente comunica ao Parlamento, nos ter
mos d o n? 3 d o artigo 65? d o Regimento, o número de
assinaturas recolhidas por estas declarações:

Autor

N ? d e documento

Declaração de voto por escrito:

O Parlamento aprova a resolução [ver ponto 16, alínea
b), parte II].
21.

Regime de importação de milho e sorgo de Espanha
(debate)

O Sr. Sonneveld desenvolve a pergunta oral com
debate que a Comissão d a Agricultura, das Pescas e d o
Desenvolviemto Rural apresentou, à Comissão, sobre o
regime especial de importação de milho e sorgo de
Espanha (B 3-1769/91).
O Sr. Dondelinger, Membro da Comissão, responde à
pergunta.

15/91

Rauti
Vandemeulebroucke

15

16/91

Raffarin

47

17/91

Raffarin

8

13/91

Sr. Morris.

25.

Assinaturas
3

Transmissão das resoluções aprovadas no decurso
da presente sessão

O Senhor Presidente recorda que, nos termos d o n? 2
d o artigo 107? d o Regimento, a acta da presente sessão
será submetida à aprovação d o Parlamento n o início d a
próxima sessão.
Com a concordância d o Parlamento, comunica que irá
transmitir de imediato aos respectivos destinatários as
resoluções que acabam de ser aprovadas.
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26.

Calendário das próximas sessões

27.

O Senhor Presidente recorda que as próximas sessões
d o Parlamento terão lugar d e a 9 a 13 de Dezembro de
1991.

Interrupção da sessão

O Senhor Presidente d á por interrompida a sessão do
Parlamento Europeu.

(A sessão é suspensa às 13h20)
Enrico VINCI

Nicole PERY

Secretário-Geral

Vice-Presidente
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PARTE II
Textos aprovados pelo Parlamento Europeu

1. Processos sem relatório *
a)

uma proposta da Comissão ao Conselho de um regulamento sobre as medidas a adoptar
tendo em vista a prevenção de focos de infecção e intoxição devido a produtos alimentares

— (COM(91) 310 — C3-398/91): aprovada
b) uma proposta da Comissão ao Conselho de um regulamento que altera o Regulamento (CEE)
n2 426/86 que estabelece a organização comum de mercado do sector dos produtos
transformados à base de frutas e produtos hortícolas e que altera o Regulamento (CEE)
n2 2658/87 relativo à nomenclatura pautal estatística e à pauta aduaneira comum
— (COM(91) 332 — C3-379/91): aprovada
c)

uma proposta da Comissão ao Conselho de uma decisão relativa à adesão da Comunidade
Europeia à FAO por ocasião da 262 sessão da Conferência da FAO

— (COM(91) 387 — C3-374/91): aprovada

2. Ajuda aos produtores de lúpulo

*

— Proposta de regulamento COM(91) 262

Proposta de regulamento (CEE) do Conselho que fixa, no sector do lúpulo, o montante de ajuda
aos produtores em relação à colheita de 1990
aprovada com as seguintes alterações:
TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (*)

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 1)
Anexo, quadro
Grupo de variedades

Aromáticas
Amargas
Outras
Estirpes experimentais

(*)

JO n 2 C 2 0 6 de 7.8.1991, p. 5

Montante da ajuda
(ECU/ha)

340
340
340
340

Grupo de variedades

Aromáticas
Amargas
Outras
Estirpes experimentais

Montante da ajuda
(ECU/ha)

350
350
350
350
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— A3-279/91
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de um
regulamento (CEE) que fixa, no sector do lúpulo, o montante de ajuda aos produtores em relação
à colheita de 1990
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(91) 262) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 43íí do Tratado CEE (C3-317/91),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A3-279/91),
1. Aprova a proposta da Comissão, sem prejuízo das alterações que nela introduziu, em
conformidade com o resultado da votação do respectivo texto;
2. Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo
Parlamento;
3. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da
Comissão;
4.
(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO n s C 2 0 6 d e 7.8.1991, p. 5

3. Luta contra a peste suína clássica e importação d e animais das espécies bovina e
suína *
— Proposta de directiva I COM(91) 270: aprovada

— A3-280/91
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
directiva que altera a Directiva 80/217/CEE que estabelece as medidas comunitárias de luta
contra a peste suína clássica
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(91) 270) ('),
— Consultado pelo Conselho nos termos do artigo 43- do Tratado CEE (C3-332/91),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A3-280/91),
1. Aprova a proposta da Comissão, em conformidade com o resultado da votação do
respectivo texto;
2. Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo
Parlamento;
(').
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3.
Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta d a
Comissão;
4.

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer a o Conselho e à Comissão.

— Proposta de decisão II COM(91) 270: aprovada

— A3-280/91

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
decisão que altera a Directiva 80/1095/CEE e a Decisão 80/1096/CEE no que diz respeito a
determinadas medidas relativas à peste suína clássica
O Parlamento Europeu,
— Tendo e m conta a proposta d a Comissão a o Conselho (COM(91) 270) ('),
— Consultado pelo Conselho nos termos d o artigo 432 d o Tratado C E E (C3-333/91),
— Tendo e m conta o relatório d a Comissão d a Agricultura, das Pescas e d o Desenvolvimento
Rural e o parecer d a Comissão dos Orçamentos (A3-280/91),
1.
Aprova a proposta d a Comissão e m conformidade c o m o resultado d a votação d o respectivo
texto;
2.
Solicita a o Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se d o texto aprovado pelo
Parlamento;
3.
Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta d a
Comissão;
4.

(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer a o Conselho e à Comissão.

J O nu C 2 2 6 de 31.8.1991, p. 19

— Proposta de directiva III COM(91) 270: aprovada
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— A3-280/91

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
directiva que altera as Directivas 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE no que diz respeito a
determinadas medidas relativas à peste suína clássica
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(91) 270) ('),
— Consultado pelo Conselho nos termos do artigo 432 do Tratado CEE (C3-334/91),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A3-280/91),
1. Aprova a proposta da Comissão em conformidade com o resultado da votação do respectivo
texto;
2. Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo
Parlamento;
3. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da
Comissão;
4.
(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO n!!C 2 2 6 d e 31.8.1991, p. 2 0

— Proposta de directiva IV COM(91) 270: aprovada

— A3-280/91

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
directiva que altera a Directiva 72/462/CEE relativa a problemas sanitários e de polícia sanitária,
na importação de animais das espécies bovina e suína e de carnes frescas provenientes de países
terceiros
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(91) 270) ('),
— Consultado pelo Conselho nos termos do artigo 43- do Tratado CEE (C3-335/91),
— Tendo erfi conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A3-280/91),
1. Aprova a proposta da Comissão em conformidade com o resultado da votação do respectivo
texto;
2. Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo
Parlamento;
(')
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3.
Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da
Comissão;
4.

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.

4. Medidas comunitárias de luta contra a gripe aviária

*

— Proposta de regulamento COM(91) 304: aprovada

— A3-281/91

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de um
regulamento que estabelece medidas comunitárias de luta contra a gripe aviária
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(91) 304) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos d o artigo 43^ do Tratado CEE (C3-351/91),
— Tendo em conta o relatório dá Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural (A3-281/91),
1. Aprova a proposta da Comissão, em conformidade com o resultado da votação d o
respectivo texto;
2.
Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se d o texto aprovado pelo
Parlamento;
3.
Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da
Comissão;
4.

(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.

J O rtóC 2 3 1 d e 5 . 9 . 1 9 9 1 , p. 4

5. Ajuda à população curda do Iraque
— B3-1865/91/rev.
RESOLUÇÃO
sobre o sofrimento dos refugiados curdos e a situação no Curdistão iraquiano
O Parlamento Europeu,
A. Tendo em conta as missões realizadas pela Delegação ad hoc para o problema dos
refugiados curdos no Irão, Turquia e Curdistão iraquiano de 15 a 20 de Setembro de 1991
(PE 153.241),
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B. Tendo em conta as suas resoluções de 18 de Abril de 1991 sobre a situação dos curdos (') e
16 de Maio de 1991 sobre a situação dos refugiados curdos ( 2 ),
C. Ciente da situação precária em que se encontram os refugiados, os desalojados e a população
autóctone nas regiões fronteiriças da Turquia, Irão e Iraque Setentrional, tendo e m conta a
ameaça crescente que o regime de Saddam Hussein representa para a paz e segurança na
região,
D. Ciente d o facto de que o Curdistão iraquiano não é apenas habitado por curdos mas também
por outras etnias minoritárias que incluem os turcomenos, os assírios, os caldeus e outros, e
que diversos partidos políticos que representam os diferentes grupos se associaram ou
aliaram com a Frente do Curdistão Iraquiano,
E. Ciente dos esforços desenvolvidos pelas autoridades turcas e iranianas, com o apoio das
respectivas organizações d o Crescente Vermelho, no sentido de fornecer ajuda humanitária
de urgência aos refugiados vindos do Iraque antes e durante a guerra do Golfo,
F. Ciente de que esta movimentação maciça não teve equivalente nos tempos modernos,
G. Tendo e m conta o contributo decisivo das comunidades locais e de diversas organizações
internacionais não-governamentais para a prestação de cuidados e de protecção aos
refugiados e desalojados,
H. Salientando também o papel desempenhado pela O N U e suas agências, bem como pelas
autoridades militares aliadas, na protecção das populações ameaçadas,
I.

Considerando que os refugiados curdos receiam uma retirada dos observadores das Nações
Unidas e que se registam tumultos entre a população curda no Curdistão iraquiano,

J.

Considerando que, nas negociações sobre a autonomia dos Curdos no Iraque, não se
conseguiu ainda qualquer consenso e que não se encontram garantidos os requisitos
essenciais para uma garantia democrática d o estatuto de autonomia,

K. Tendo em conta a considerável contribuição financeira prestada pela Comunidade Europeia
e pelos seus Estados-membros, correspondente a dois terços da ajuda internacional de
emergência concedida,
L. Profundamente preocupado com novos relatos de agressões efectuadas pelo Iraque visando
as populações d o Curdistão iraquiano, tanto dentro como fora da zona de segurança, e por
anteriores relatos de execuções sumárias de alguns prisioneiros iraquianos,
M. Preocupado também com os ataques perpetrados por terroristas d o PKK a alvos turcos;
lamenta as acções praticadas pelas autoridades turcas contra bases não confirmadas de
guerrilheiros curdos do PKK situadas no Iraque setentrional, facto que levou à perda de
muitas vidas inocentes,
N. Considerando que tais ataques das forças turcas, efectuados por ordem do Governo turco,
são claramente contrários ao direito internacional,
O. Considerando que a Comissão, tendo e m conta a agressão iraquiana contra os turcos e outras
etnias minoritárias, procedeu à revisão d o seu modo de actuação em operações de ajuda
humanitária urgente,
P. Recordando que a população d o Iraque no seu conjunto continua a sofrer privações de ordem
material e violações dos direitos humanos na sequência das hostilidades da guerra do Golfo,

1. Apoia os esforços da Frente do Curdistão Iraquiano no sentido de apoiar e orientar a
população d o Curdistão iraquiano, bem como o aumento da ajuda e assistência da Comunidade
Europeia destinada à região, visando a reabilitação e o apoio às populações locais, que sofreram
os efeitos de anos de agressões, bem como às populações que regressaram de países vizinhos e
tentam reinstalar-se nas suas antigas terras;

(')
(2)
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2. Exorta a Comunidade Europeia a mobilizar urgentemente recursos destinados a programas
que visem minorar os efeitos do Inverno, devendo essas verbas ser utilizadas não apenas como
ajuda de emergência mas também como ajuda estrutural permitindo a construção de casas,
centros de saúde e escolas destinados ao povo curdo do Iraque setentrional;
3. Salienta a necessidade de recorrer a peritagens no local no âmbito dos programas de
reconstrução do Curdistão iraquiano;
4. Exorta a Comunidade a continuar o seu apoio aos curdos que se encontram deslocados na
Turquia e no Irão, tendo sempre presente que nestes dois países existem muitos outros refugiados
que necessitam também de ajuda, especialmente os 2 milhões de refugiados afegãos que se
encontram no Irão;
5. Exorta a Comunidade Europeia a encetar imediatamente negociações com as autoridades
turcas, o ACNUR e as competentes ONGs com o intuito de melhorar urgentemente as condições
existentes no campo de refugiados de Kiziltepe e em outros campos idênticos;
6. Exorta a Comunidade Europeia a analisar seriamente com o ACNUR os sofrimentos de
determinados refugiados iraquianos que desertaram d o exército iraquiano e pretendem obter
asilo político na Europa ou noutros continentes;
7. Exorta as Nações Unidas a reservarem verbas resultantes da venda de petróleo iraquiano
para a criação de um fundo destinado à reconstrução e reabilitação d o Curdistão iraquiano;
8. Chama a atenção para o problema específico com que se defrontam os habitantes d o
Curdistão iraquiano em virtude da existência de milhões de minas instaladas pelas forças de
Saddam Hussein na região e que j á provocaram a morte ou a incapacitação de muitas centenas de
pessoas, e exorta a Comunidade Europeia a conceder ajuda e assistência técnica para a remoção
de tais minas;
9. Apela a que sejam concedidas mais verbas a projectos ambientais relacionados com a
reabilitação de antigas zonas de refugiados na Turquia e no Irão que necessitam de um grande
esforço tendente a restaurar o equílibrio ecológico e a pureza dos recursos aquíferos;
10. Felicita a Comissão pela decisão de criar uma divisão administrativa, que tenha a
responsabilidade geral pela gestão de situações de emergência resultantes de conflitos ou
desastres naturais necessitando de uma resposta rápida em termos humanitários, divisão que
manterá também uma ligação permanente com as competentes agências das Nações Unidas e de
organizações internacionais de ajuda, bem como com as competentes autoridades dos Estados-membros, mas reconhece que tais passos são mais d o que meras questões administrativas, e
solicita que o Parlamento seja plenamente informado de tais alterações;
11.
Reconhece a importância da futura política da Comunidade no tratamento de situações de
emergência e solicita à Comissão que apresente um relatório ao Parlamento Europeu sobre o
papel que prevê para essa divisão administrativa;
12. Exorta os Ministros dos Negócios Estrangeiros reunidos no âmbito da cooperação política
europeia a reconhecerem a necessidade de se manter uma presença militar significativa, sob a
égide das Nações Unidas, na região com o intuito de garantir a segurança e a protecção da
população curda no Curdistão iraquiano;
13. Condena vivamente o terror semeado pelo exército turco e a violência no Curdistão
iraquiano, que provocaram inúmeras vítimas entre a população civil, destruíram as aldeias para
refugiados construídas por organizações humanitárias internacionais e põem em risco a
segurança da região;
14. Condena os ataques violentos do PKK, cujas vítimas, além dos elementos das forças de
segurança, são cada vez mais a população civil, e que dificultam a luta pela autonomia levada a
cabo pela população curda no Iraque;
15. Exorta os Estados-membros da Comunidade representados no Conselho de Segurança da
O N U a solicitarem uma reunião de emergência d o Conselho de Segurança se estes ataques
continuarem com o intuito de condenar a República da Turquia pelos ataques que desencadeia
contra as populações curdas em território sob soberania iraquiana, o que constitui uma violação
do direito internacional;
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16. Está convencido de que a população curda do Iraque setentrional, bem como outras etnias
minoritárias, tais como os Turcomenos, os Assírios, os Caldeus, etc., deveriam obter o apoio dâ
Comunidade Europeia para a sua exigência de criação de uma região autónoma no Curdistão
iraquiano;
17. Exorta as Nações Unidas a não proceder, como se receia, à retirada dos seus observadores
e m 15 de Dezembro de 1991, e a garantir a segurança dos refugiados curdos e da população no
Curdistão iraquiano;
18.
Reitera o seu apoio à democratização do Iraque e ao reconhecimento de direitos às
minorias, sem o que não poderá ser encontrada qualquer solução a longo prazo para a questão
curda; reconhece, no entanto, que não haverá provavelmente qualquer democratização enquanto
Saddam Hussein continuar a ocupar o poder;
19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à CPE, à
Comissão e ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

6. Situação na Jugoslávia
— Resolução comum que substitui os B3-1882,1886,1890 e 1896/91/rev.

RESOLUÇÃO
sobre a situação na Jugoslávia
O Parlamento Europeu,
A. Profundamente preocupado com a continuação da violência, da perda de vidas humanas e da
destruição indiscriminada na Jugoslávia,
B. Manifestando veementemente o seu apoio à prossecução dos esforços desenvolvidos pela
Comunidade Europeia no sentido de desempenhar um papel construtivo na resolução da
crise,
C. Insistindo na obrigação da Comunidade e dos seus Estados-membros de fazerem tudo o que
estiver ao seu alcance para impedir a guerra, desencorajar a agressão, evitar as modificações
das fronteiras pela força e proteger os Direitos d o Homem e das minorias na Europa,
D. Recordando as suas anteriores resoluções,
1. Manifesta o seu apoio às propostas apresentadas pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros
de pôrem termo ao Acordo de Cooperação com a Jugoslávia e adoptarem outras medidas afins
visando dar a entender aos responsáveis pela guerra que a irresponsabilidade política terá um
preço em termos políticos e económicos;
2.
Regista, também, a intenção dos Estados-membros de solicitarem ao Conselho de
Segurança das Nações Unidas que tome a decisão de impor um embargo petrolífero internacional
e reforce o actual embargo de que são objecto os armamentos; considera que tais medidas serão
necessárias se a guerra não tiver um fim rápido mas está preocupado com as consequências que
tal terá para a população civil;
3. Pensa, no entanto, ser inaceitável que as medidas destinadas a veicularem uma mensagem
política aos que bloqueiam a resolução do conflito afectem toda a população jugoslava; exorta,
por conseguinte, o Conselho e os Estados-membros a formularem imediatamente propostas
concretas sobre as «medidas positivas de compensação» por eles referidas, incluindo medidas
autónomas de restauração de regimes preferenciais, e solicita que este ponto seja também
tomado em consideração no âmbito de qualquer decisão do Conselho de Segurança das Nações
Unidas;
4. Apoia as conclusões d o Conselho de Roma e considera que qualquer medida ou decisão
relativas à Jugoslávia e a cada uma das suas repúblicas deverá continuar a ser determinada num
quadro de cooperação política comunitária;

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? C 326/246
Sexta-feira, 22 de Novembro de 1991

5. N o que se refere ao reconhecimento internacional das repúblicas, pensa que deve ser
acompanhado de garantias precisas de respeito pelos Direitos do Homem, das minorias e das
nacionalidades, incluindo a definição das formas dos tipos de autonomia no respeito pelas
fronteiras internacionais e sob garantia da Comunidade, do Tribunal Internacional de Haia, d o
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e da CSCE; solicita que todas as decisões a este
respeito sejam tomadas no âmbito comunitário;
6. Entende que a política da Comunidade e dos Estados-membros, no futuro, deverá depender
do respeito de cada república pelos referidos direitos e princípios;
7. Pensa, além disso, que os direitos das minorias étnicas em cada uma das repúblicas não
poderão ser garantidos sem o controlo efectivo e o desarmamento dos elementos paramilitares e
terroristas que surgiram com o advento da guerra; exorta, por conseguinte, cada uma das
repúblicas a desenvolverem todos os esforços para implementarem uma tal política em
simultâneo com um eventual cessar-fogo;
8. Recorda que a solidariedade comunitária deve concretizar-se no apoio às regiões da
Comunidade que vierem a sofrer as consequências das medidas decididas em comum visando a
Jugoslávia, designadamente a Grécia e o Nordeste de Itália;
9. Pensa que se deveria encarar favoravelmente a possibilidade de envio de forças de paz sob a
égide política das Nações Unidas, da CSCE ou da Comunidade caso se torne evidente que
existem indícios seguros de um empenho verdadeiro de todas as partes em respeitarem um
cessar-fogo e acolherem essas forças; manifesta a sua satisfação e o seu apoio aos esforços
desenvolvidos pelos Estados-membros da C E com assento no Conselho de Segurança em prol de
uma resolução sobre as acções para a manutenção da paz;
10.

Manifesta o seu apoio à última proposta de paz apresentada pela Comunidade;

11.
Acolhe com satisfação todas as medidas que visem assegurar corredores humanitários às
regiões jugoslavas que se encontrem cercadas;
12. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, aos Ministros
dos Negócios Estrangeiros reunidos no âmbito Cooperação Política Europeia, à Comissão, aos
Governos dos Estados-membros, aos Governos das seis Repúblicas da antiga Jugoslávia e aos
Presidentes dos Parlamentos de Voivodina e Kosovo.

7. Situação no Médio Oriente
— A3-277/91

RESOLUÇÃO
sobre a situação no Médio Oriente
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta as suas resoluções anteriores sobre o Médio Oriente,
— Tendo em conta as declarações proferidas pelos Doze reunidos no âmbito da Cooperação
Política Europeia,
— Tendo em conta as resoluções das Nações Unidas,
— Tendo e m conta as recomendações da Assembleia da União da Europa Ocidental,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Políticos sobre a situação no Médio
Oriente (A3-194/90) (')
— Tendo em conta o segundo relatório da Comissão dos Assuntos Políticos (A3-277/91),
(')

Enviado d e n o v o à comissão e m 10.9.1990; cf. acta dessa data (ponto 13, Parte I)
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I.

Sobre o conflito do Golfo

A . Considerando a importância económica e estratégica da região, o seu significativo papel para
a paz e a segurança europeia e internacional, b e m c o m o a implicação d e diversas potências
ocidentais na génese e n o desenvolvimento dos conflitos n o Próximo e n o Médio Oriente,
B. Considerando que a crise d o Golfo veio muito especialmente revelar não s ó a importância
vital d a região m a s também a interdependência dos diversos conflitos, incluindo as questões
que continuam por resolver,
C . Considerando que a necessidade d e segurança na região ultrapassa o âmbito d o mundo árabe
na medida e m que afecta não só países não árabes d a zona m a s também interesses vitais para
a comunidade internacional,
D. Considerando que, n u m a conjuntura internacional caracterizada pelo desaparecimento dos
blocos militares e pela superação d o antagonismo Este/Oeste, a comunidade internacional
tem de reafirmar a sua vontade de manter a paz e a segurança internacionais procurando
resolver as controvérsias e o s conflitos por meios pacíficos,
E. Considerando que a ocupação ilegal e a anexação d o Koweit pelo Iraque constituiu a causa
directa d a crise e d o posterior conflito armado n o Golfo Pérsico,
F. Tendo e m conta que as ilegalidades cometidas pelo regime de Saddam Hussein constituíram
u m a ameaça directa para a paz e a segurança internacionais,
G. Verificando que a comunidade internacional empreendeu até a o último momento u m enorme
esforço diplomático e político para encontrar u m a solução pacífica para a crise d o Golfo
Pérsico, tornando-se n o entanto evidente que o agressor iraquiano desprezava as advertên
cias sobre o uso da força constantes d a resolução d o Conselho de Segurança das Nações
Unidas,
H. Considerando que o uso d a força c o m o o último recurso perante a violação d o direito
internacional, embora justificável pelo facto de a Comunidade internacional não poder ser
subjugada pela força ilegalmente empregue, representa o fracasso d a diplomacia para a
resolução dos conflitos internacionais,
I.

. J.

Considerando que o objectivo fundamental das resoluções d o Conselho de Segurança das
Nações Unidas era a retirada iraquiana d o Koweit, o restabelecimento d a autoridade
legítima, d a soberania, d a independência e d a integridade territorial deste Estado e a
restauração da paz e d a segurança internacional na região,
Realçando a atitude altamente positiva d o Estado d e Israel durante as acções militares n o
Golfo,

K. Considerando que, durante a crise d o Golfo, se utilizou a ameaça de interromper o
fornecimento de água, tal c o m o aconteceu n o passado e m muitos outros conflitos na região
entre os vários Estados,
L. Salientando que o respeito d o Direito Internacional implica também a defesa explícita da
integridade territorial d o Iraque, n o respeito pelos direitos das minorias, especialmente a
minoria curda,

1.
Declara que as acções militares empreendidas pela força multinacional n o quadro das
resoluções d o Conselho d e Segurança das Nações Unidas constituíram u m último recurso
perante a evidente determinação d o agressor iraquiano e m impedir o restabelecimento d a
legalidade internacional por meios políticos;
2.
Insiste na necessidade de todas as partes envolvidas nos diferentes conflitos d a região
respeitarem todas as resoluções d a Organização das Nações Unidas, muito especialmente as que
se relacionam c o m os legítimos interesses d o povo palestiniano;
3.
Lamenta profundamente a perda de vidas humanas e os inevitáveis sofrimentos que
acarreta o horror d a guerra, c o m as suas sequelas políticas, económicas, sociais e ambientais;
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4. Considera que a articulação de uma resposta árabe é a via mais eficaz para a manutenção da
paz e da segurança no Golfo Pérsico e que, por essa razão, após a retirada das forças estrangeiras,
a supervisão dos acordos e a vigilância das fronteiras deveriam ficar a cargo de uma força árabe
de paz;
5. Afirma que é necessário um plano de estabilidade regional no Próximo e no Médio Oriente
e apoia todas as iniciativas tendentes a realizar os objectivos d o referido plano, entre os quais se
contam:
— a normalização das relações entre os países da região e a resolução dos problemas pendentes,
entre os quais a questão palestiniana, através da negociação pacífica, que respeite os direitos
legítimos de todos os povos da região,
— a redução dos armamentos e a eliminação das armas de destruição maciça, incluindo as
armas nucleares, de modo a que todos os países da região se possam sentir seguros e livres de
ameaças,
— a criação de estruturas de cooperação para o desenvolvimento destinadas a diminuir as
marcadas diferenças entre países e sectores da população,
— a promoção da democracia nos diferentes países da região;
6.
Sublinha que, como consequência positiva do desenrolar da crise, se criaram algumas
condições para impulsionar um processo de paz estável e duradoura, de que são exemplos:
— a reintegração plena d o Irão e da Síria na Comunidade das Nações, o que todavia exigirá o
abandono do terrorismo por parte destes países que o têm usado repetidamente para além das
suas fronteiras como um instrumento político,
— o travão das tentativas expansionistas das potências regionais,
— finalmente, a legitimação, através dos seus resultados, da acção internacional;
7. Entende que os futuros acordos de segurança na região deverão responder aos requisitos de
um plano de segurança colectiva, baseado no desenvolvimento de medidas de confiança que
reforcem a paz e a cooperação e contribuam para a criação de um clima de desanuviamento;
8. Considera também que no futuro plano de segurança colectiva da região deveriam
participar não só os países árabes mas também outros países, como o Irão e Israel, os membros
permanentes d o Conselho de Segurança e a Comunidade Europeia;
9. Apoia a iniciativa de criar uma Conferência de Segurança e Cooperação no Mediterrâneo
(CSCM), que, embora baseada nos princípios da CSCE, assentaria em bases adaptadas à região
mediterrânica;
10. Considera que a melhor maneira de conseguir a futura estabilidade na região é
promovendo a democracia nessa mesma região;
11.
É de opinião que todos os países deveriam renunciar à utilização de ameaças quanto ao
abastecimento de água para a prossecução dos seus objectivos políticos e económicos;

II. Sobre a questão palestiniana e o conflito israelo-árabe
A. Tendo em conta os princípios básicos para uma solução global, justa e duradoura do conflito
israelo-árabe reconhecidos pela comunidade internacional, ou seja:
— a aceitação pelas partes envolvidas das Resoluções 242, de 22 de Novembro de 1967, e
338, de 22.de Outubro de 1973, do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
— o reconhecimento da soberania, independência e integridade territorial, e d o direito a
fronteiras seguras e reconhecidas do Estado de Israel e de todos os demais Estados da
região,
B. Considerando que a Resolução 3379 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que compara
o Sionismo ao Racismo, é manifestamente incompatível com o processo de paz no Médio
Oriente, uma vez que encoraja o ódio a Israel entre os seus vizinhos e é profundamente
ofensiva para um povo que tem sido, com tanta frequência e de forma tão terrível, vítima d o
racismo,
C. Recordando que quando a Resolução 3379 foi adoptada, em 1975, todos os, então nove,
Estados-membros da Comunidade votaram contra,
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D. Recordando que o Parlamento Europeu declarou a sua oposição à Resolução 3379 numa
Resolução aprovada e m 13 de Novembro de 1975 ('),
E. Considerando também que qualquer processo que aspire a uma paz justa e duradoura no
Próximo Oriente tem de incluir, além d o respeito pela segurança de Israel:
— o reconhecimento dos direitos legítimos dos povos da região, incluindo o povo
palestiniano, o que implica a aceitação dos princípios da Resolução 181 da Assembleia
Geral das Nações Unidas, que prevê o estabelecimento de dois Estados na região: Israel
e Palestina,
— a concretização do direito d o povo palestiniano à autodeterminação, com todas as suas
consequências e com a participação, entre outras, da Organização para a Libertação da
Palestina (OLP),
F. Reiterando a sua opinião de que uma Conferência Internacional de Paz, como aquela que se
iniciou em 30 de Outubro de 1991 em Madrid sob os auspícios das Nações Unidas, com a
participação das partes interessadas, incluindo os representantes legítimos do povo Palesti
niano, é o instrumento mais adequado para conseguir uma solução global, justa e duradoura
na região e acolhendo, por conseguinte, com satisfação a abertura da Conferência de Paz de
Madrid,
G. Considerando que a escalada dos movimentos separatistas na região representa um perigo
para. a paz e para o futuro dos processos democráticos,
H. Constatando os renovados esforços dos Estados Unidos para impulsionar um processo de
paz israelo-árabe e para conseguir uma solução global, justa e duradoura; verificando ainda o
reconhecimento pelos Estados Unidos de que uma paz duradoura na região não é possível se
a questão palestiniana não for resolvida de uma forma justa,
I.

Considerando que a realização de eleições nos Territórios Ocupados, com plenas garantias
democráticas, pode ser um elemento a incorporar frutuosamente no processo de negociação
entre Palestinianos e Israelitas e contribuir desse modo para o estabelecimento da paz,

J.

Constatando as violações dos direitos humanos e a repressão, por vezes brutal, como no caso
d o recinto das Mesquitas, a que recorrem as autoridades israelitas contra o povo palestiniano,

K. Considerando que, nos termos do direito internacional, os colonatos judaicos nos Territórios
Ocupados, incluindo a zona oriental de Jerusalém, são ilegais; considerando ainda que a
política de instalação de judeus procedentes da URSS e os projectos de novos colonatos nos
Territórios Ocupados compromete o processo de paz na região,
L. Congratulando-se com a decisão d o Presidente Bush de suspender os avales para um
empréstimo de 10 000 milhões de dólares ao Estado de Israel e considerando que essa
decisão favorece as esperanças de paz, uma vez que significa impedir o estabelecimento de
novos colonatos nos Territórios Ocupados,
M. Considerando que a presença de armas químicas e nucleares na região representa um
obstáculo a uma paz justa e duradoura,
N. Considerando que o atraso na consolidação de um processo de paz entre Palestinianos e
Israelitas pode agravar a situação de instabilidade generalizada na região,
O. Congratulando-se com o início das negociações de paz através da abertura da Conferência de
Madrid e confiando numa evolução positiva dessas negociações,

1. Congratula-se com a realização da Conferência de Paz sobre o Médio Oriente em Madrid e
espera que a mesma tenha lançado as premissas para uma solução justa e definitiva d o conflito
israelo-árabe e da questão palestiniana, a fim de permitir uma paz duradoura e garantir o convívio
harmonioso entre todos os povos da região;

(')
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2. Exorta solenemente as partes interessadas a empenharem-se, no âmbito da Conferência, na
conclusão de um acordo que permita uma solução global, justa e duradoura para o conflito
israelo-árabe, incluindo concretamente a questão palestiniana, com base nos seguintes princí
pios:
— aceitação das Resoluções 181 e 194 da Assembleia Geral das Nações Unidas, e 242 e 338 do
Conselho de Segurança da ONU,
— reconhecimento e no respeito da soberania, independência e integridade territorial do Estado
de Israel e do seu direito, e de todos os outros Estados da região, a fronteiras seguras e
reconhecidas,
respeito pelos legítimos direitos d o povo palestiniano e dos outros povos da região;
3.
Solicita às partes envolvidas que se pronunciem clara e inequivocamente sobre a aceitação
destes princípios;
4.
Solicita a anulação da Resolução 3379 da Assembleia Geral das Nações Unidas que
compara o sionismo ao racismo e espera que todos os Estados-membros da Comunidade votem a
favor da anulação da mesma e solicita à Cooperação Política Europeia que tome iniciativas no
sentido de obter a anulação da referida resolução;
5. Deseja que as negociações de paz iniciadas na Conferência de Madrid tenham pleno
sucesso e insiste na necessidade de uma atitude positiva das partes para superar os obstáculos que
possam impedir o êxito das negociações; deseja também que a Comunidade possa desempenhar
um papel activo de iniciativa e de, mediação nos diversos domínios das negociações em curso,
6. Considera que o reconhecimento mútuo, o respeito pelos direitos de todos os povos e a
superação das políticas e dos comportamentos discriminatórios são as bases e m que assenta a
coexistência pacífica entre os Estados e os povos da região;
7. Convida todos os Estados da região a respeitar e a fazer respeitar a Declaração dos Direitos
do Homem, permitindo o livre controlo da sua aplicação por parte dos organismos internacionais
competentes;
8. Reitera a sua opinião de que não é viável uma paz justa e duradoura no Proximo Oriente
enquanto o povo palestiniano não vir reconhecidos e respeitados os seus direitos legítimos, que
incluem a realização plena d o direito à autodeterminação;
9. Reconhece a rejeição da ocupação israelita que o povo palestiniano manifesta através do
movimento de resistência civil denominado Intifada, bem como a sua vontade de autodetermi
nação;
10. Considera indispensável que a OLP, enquanto organização mais representativa d o povo
palestiniano, reveja a Carta Nacional Palestiniana, reconheça formalmente o Estado de Israel e
aceite o princípio de indemnização económica relativamente à questão d o regresso dos
refugiados, o que representará a adopção de medidas inequívocas de confiança que favorecerão o
processo de paz;
11.

Exorta o Governo israelita a que:
Primeiro: Aceite a implementação de jure da Quarta Convenção de Genebra nos Territórios
Ocupados e abstenha de acções repressivas e violações dos direitos humanos contra os
Palestinianos que vivem sob ocupação, permitindo o acesso livre e fácil a todos os
estabelecimentos de ensino palestinianos,
Segundo: Acabe com a política de expansão dos colonatos judaicos nos Territórios
Ocupados, política essa que compromete gravemente o processo de paz e é ilegal nos termos
d o direito internacional,
Terceiro: exprima a vontade política de dialogar e de negociar com os Palestinianos,
incluindo a OLP, num verdadeiro processo de paz, subordinado ao princípio «territórios em
troca de paz»;

12. Acolhe com satisfação os contactos dos Estados Unidos com representantes Palestinianos
e manifesta o desejo de que esse contactos sejam mantidos ao nível mais elevado; exorta os
Estados Unidos a prosseguir todas as acções diplomáticas e políticas que sejam necessárias junto
do Governo de Israel a fim de que este se empenhe decididamente numa solução justa da questão
palestiniana;
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13.
Insta a O L P a exercer toda a sua influência para que algumas organizações palestinianas
ponham fim às incursões armadas no território de Israel e para impedir qualquer tipo de acção
terrorista;
14. Considera que a reconciliação entre o povo judeu e o povo árabe e o pleno reconhecimento
por este último de que a existência d o Estado de Israel não constitui um fenómeno efémero
prenunciam um futuro democrático para o mundo árabe, uma vez que só os regimes pluralistas,
respeitadores dos direitos humanos e da personalidade d o indivíduo, são capazes de garantir a
paz duradoura entre os povos, fomentando simultaneamente o desenvolvimento económico e
social da região no seu conjunto e de cada povo e m particular;
15. Considera necessário que a C E faça questão de cooperar no desenvolvimento económico
da região como instrumento determinante para a paz, insistindo sobretudo na utilização adequada
e equilibrada dos recursos naturais, nomeadamente dos recursos hídricos;

/ / / . Sobre a questão libanesa
A. Considerando que a crise libanesa é parte indissociável d o conflito israelo-árabe,
B. Tendo e m conta o conjunto de causas endógenas, ligadas aos desequilíbrios institucionais,
políticos e socioeconómicos entre as diferentes comunidades libanesas, e de causas
exógenas, resultantes das permanentes intervenções estrangeiras, de procedência regional
ou extraregional, com consequências para a situação no Líbano,
C. Tendo em conta os acordos de Taif, que, baseados nas estruturas legais do país, continuam a
mostrar que são um instrumento válido para impulsionar o processo de reconciliação
nacional no Líbano,

1. Considera que os acordos de Taif constituem nas actuais circunstâncias a alternativa mais
viável para facilitar o processo de reconciliação nacional e de paz no Líbano;
2. Apoia os esforços destinados a promover, através d o diálogo e da negociação, medidas
tendentes a:
— encontrar uma solução política e institucional que permita a coexistência pacífica entre as
comunidades libanesas,
— afirmar a independência, soberania e integridade d o Líbano,
— conseguir a evacuação das tropas sírias e de qualquer presença armada estrangeira do
território libanês;
3. Condena os actos de violência que continuaram a verificar-se após a rendição do General
Aún, como o assassinato de alguns dos seus partidários ou os atentados contra diversas figuras
políticas;
4.
Declara-se convencido d e que a reconciliação nacional no Líbano, assente nos princípios da
soberania, independência, integridade e unidade, é possível se se realizar no quadro de uma
profunda reforma política d o Estado e da sua Constituição;
/

*
*

*

5. Declara que a Comunidade Europeia irá fomentar e manter relações positivas com o mundo
árabe, no interesse dos Estados que a compõem, dos seus povos e dos seus cidadãos, e no quadro
d o interesse recíproco de ambas as partes;
6. Considera que os Doze têm de desempenhar um papel eficaz na solução dos conflitos do
Próximo e d o Médio Oriente, solução essa que, com base nos princípios enunciados na presente
resolução, se destine a:
— gerar medidas de confiança através d o diálogo permanente com todas as partes,
— oferecer a perspectiva de aprofundamento de relações baseadas na amizade e na cooperação,
— contribuir para assegurar a execução dos acordos alcançados pelas partes, especialmente no
que se refere à segurança e integridade de todos os Estados da região,
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—- participar activamente para conseguir o fim do recurso à força e da violação dos direitos
humanos,
— exercer toda a sua influência para que se abra um processo global de negociação entre as
partes;
7. Entende que os Doze devem pôr em prática políticas que contribuam directamente para
melhorar as condições de vida dos povos da região, atribuindo uma atenção prioritária aos
refugiados e à população dos Territórios Ocupados, a fim de estabelecer amplas relações de
cooperação regional no âmbito do reforço da política mediterrânica da Comunidade Europeia;
8. Solicita aos Doze que tomem as iniciativas necessárias para reduzir drasticamente a
exportação de armas e abolir a exportação de quaisquer materiais para a construção e
desenvolvimento de armas de destruição maciça para os países da região por parte dos
Estados-membros;
9.

Solicita aos Doze reunidos no âmbito da Òooperação Política que:

— tomem todas as iniciativas adequadas para favorecer o êxito das negociações entre Israel e os
palestinianos, tendo em conta o papel da Comunidade Europeia no contexto internacional,
— apoiem activamente o futuro desenvolvimento da Conferência Internacional de Paz iniciada
em Madrid a 30 de Outubro de 1991;
10.
Declara que, como ressalta da crise do Golfo, é urgente avançar no processo de construção
da União Europeia, através de uma estratégia prudente que alie o consenso, o progresso gradual e
a ambição nos objectivos a atingir;
11. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho,
aos Ministros dos Negócios Estrangeiros reunidos no âmbito da CPE, ao Governo de Israel, à
OLP, ao Governo do Líbano, ao Governo dos Estados Unidos da América, ao Governo da União
Soviética, à Liga Árabe e às Nações Unidas.

8. União Europeia
a)

A3-272/91

RESOLUÇÃO
sobre o relatório do Conselho Europeu sobre os progressos efectuados na via da realização da
União Europeia

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o relatório sobre os progressos efectuados em 1990 na via da realização da
União Europeia — Actividades no âmbito da Cooperação Política — que o Conselho
Europeu enviou ao Parlamento Europeu (C3-97/91-Parte B),
— Tendo em conta as propostas do «Non-Paper» apresentado em 15 de Abril pelo Presidente
em exercício d o Conselho Europeu e o projecto de Tratado sobre a União de 18 de Junho
de 1991,
— Tendo em conta as propostas apresentadas pelas presidências sucessivas no âmbito da
Conferência Intergovernamental sobre a União Política,
— Tendo em conta as conclusões dos Conselhos Europeus de Roma I e II (27-28 de Outubro e
14-15 de Dezembro de 1990) e do Luxemburgo (28-29 de Junho de 1991),
— Tendo e m conta o relatório da Comissão dos Assuntos Políticos (A3-272/91),
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A. Considerando com interesse à s afirmações constantes d o relatório sobre os progressos
efectuados em 1990 na via da realização da União Europeia relativamente ao qual, sobre
alguns problemas internacionais importantes, foi introduzida a prática de examinar todos os
aspectos de um modo global,
B. Considerando, porém, que aquando da guerra d o Golfo e da crise jugoslava a acção da
Comunidade não pôde desenvolver-se plenamente e m virtude da ausência de competências
específicas,
C. Verificando que o diálogo construtivo com o Parlamento Europeu foi para certas presidên
cias um factor de encorajamento e de apoio, para o cumprimento das suas funções,
1. Congratula-se com a realização da unificação alemã, que permitiu à Comunidade iniciar um
diálogo mais proveitoso com os países da Europa Central e Oriental;
2.
Salienta a necessidade de integrar a política externa e de segurança no quadro das
competências comunitárias, subordinando-as a processos de decisão amplamente democráticos e
controláveis,e dotando-as da eficácia necessária, especialmente no que se refere à gestão das
crises actuais;
3.
Solicita que a Comunidade tome posições comuns no seio da ONU, que tenha uma
representação comum no seio das conferências internacionais e que a Comissão assegure, em
colaboração com os Estados-membros, a representação externa da Comunidade;
4. Lamenta ter de verificar que as propostas sucessivamente apresentadas pelas presidências
luxemburguesa e neerlandesa:
— não prevêem a participação do Parlamento Europeu, nem na elaboração da política externa e
de segurança, nem no controlo da sua realização,
— encarregam o Conselho Europeu de estabelecer as linhas gerais de orientação e os princípios
da política externa e prevêem que as medidas de aplicação destas orientações continuem a
ser regidas pelas disposições da cooperação intergovernamental;
5. Lamenta que, relativamente ao «Non-Paper» de 15 de Abril de 1991, o'Projecto de Tratado
sobre a União Política de 18 de Junho de 1991 acentue o carácter intergovernamental da política
externa e de segurança comum, uma vez que:
a) elimina a referência a o quadro institucional único,
b) prevê que, no quadro da revisão das disposições sobre a política externa e de segurança
comunitária, não caiba ao Conselho mas a uma conferência competente para tal fim,
apresentar as futuras modificações;
6. Está convicto de que o carácter confidencial dos trabalhos relativamente às medidas de
aplicação da política externa e de segurança comum a que se refere o Projecto de Tratado sobre a
União de 18 de Junho de 1991 deve ser compatível com o direito que assiste ao Parlamento
Europeu de ser informado e consultado?
7. Considera que, seja como for, o Parlamento Europeu deve participar na definição e no
controlo da política externa e de segurança comum;
8. Reafirma a necessidade, no âmbito do alargamento das competências aos sectores da
segurança e da defesa, de uma profunda democratização d o sistema comunitário e da
transferência para a Comunidade das tarefas previstas pelo Tratado que institui a UEO;
9. Reitera a sua deliberação destinada a aplicar a acção da Comunidade, em matéria de
segurança, à cooperação industrial e técnica; no sector militar, à transferência para países
terceiros das tecnologias militares e à não proliferação, às negociações sobre o desarmamento e
sobre as medidas de confiança mútua, em particular no quadro da CSCE, à participação em
iniciativas militares e à sua coordenação, sobretudo no contexto das acções decididas pelas
Nações Unidas;
10. Convida a Conferência Intergovernamental sobre a União Política a revogar, como
previsto na sua Resolução de 22 de Novembro de 1990 sobre as Conferências Intergovernamen
tais no âmbito da estratégia do Parlamento Europeu para a União Europeia ('), o artigo 223^ d o
Tratado CEE;
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11.
Regozija-se com o facto de a Carta de Paris sobre a Segurança e a Cooperação na Europa
tenha sido também assinada pela Comunidade e solicita que o Parlamento Europeu participe c o m
u m a delegação, c o m plenos poderes, na Assembleia d a C S C E que se reunirá pela primeira vez
e m Budapeste e m Julho de 1992;
12.
Apoia a iniciativa destinada a tornar permanente a cooperação na região mediterrânica
mediante um processo análogo a o d a C S C E , mas está consciente das dificuldades e m
institucionalizar essa cooperação antes d a resolução dos problemas israelo-palestinianos e na
sequência d a guerra d o Golfo, que arrasou aquela região não só estratégica e socialmente, m a s
também a nível ambiental e económico;
i
13.
Congratula-se c o m a abertura da Conferência sobre a paz n o Médio Oriente, que deverá
permitir deter a escalada de violência, restabelecer o respeito dos Direitos d o H o m e m , solucionar
a questão dos territórios ocupados e favorecer a recuperação económica d a região; espera que a
Comunidade possa desempenhar um papel impulsionador e mediador nas negociações, e m
conformidade com a posição que lhe compete na cena internacional;
14.
Regista com satisfação o facto de o Conselho Europeu ter acedido a o seu convite para
apreciar e reduzir gradualmente a pressão contra a África d o Sul apenas na medida e m que se
verifiquem evidentes progressos na via d a abolição d a política d e apartheid;
15.
Segue com interesse a proposta de reinício dos colóquios intracomunitários sobre Chipre e
solicita à Comunidade que use d e toda a sua influência ju n to d o Governo d a Turquia, país
associado, a fim de que este respeite as resoluções das Nações Unidas permitindo desse m o d o a
solução desta antiga questão;
16.
Profundamente preocupado com os dramáticos conflitos étnicos que provocaram mortos e
causaram graves danos na Jugoslávia,
a)

apoia o direito das repúblicas federadas e das províncias autónomas d e decidirem o seu
futuro d e um m o d o pacífico e democrático,

b) regista os esforços envidados pela Comunidade a f i m d e fazer evoluir pacificamente a
situação;
17.
Salienta a importância d o diálogo político interinstitucional com vista a o parecer
favorável que o Parlamento Europeu deverá emitir sobre «acordos europeus» com a Checoslo
váquia, a Polónia e a Hungria; exorta o Conselho a conferir u m mandato à Comissão para
negociar u m acordo d o mesmo género c o m a Bulgária, que se encontra a caminho de u m a
democratização genuína e d e u m a economia de mercado após as eleições d o dia 13 de Outubro
de 1991;
18.
Reafirma a necessidade de o aprofundamento d a integração europeia ter e m conta as
perspectivas políticas que se estão a abrir na Europa e considera que, neste quadro, deverão ser
iniciadas negociações com outros países europeus interessados na adesão à Comunidade que
preencham as condições necessárias e que se empenhem e m contribuir activamente para a
realização da União Europeia;
19.
Confirma o empenhamento e m aprofundar a colaboração c o m outros países europeus, m a s
espera que a f o r m a d e associação adoptada, seja qual for o seu cariz, n ã o ponha e m causa o êxito
d a construção europeia;
20.
Congratula-se que e m 1990 tenha renascido a esperança d e importantes progressos e m
matéria de respeito dos Direitos d o Homem, graças a o fim d a guerra fria e a o papel mais eficaz
das Nações Unidas, bem c o m o à influência exercida;
21.
Encarrega o seu Présidente de transmitir a presente resolução à Conferência Intergover
namental sobre a União Política, a o Conselho, à Comissão e à Cooperação Política Europeia.
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b) A3-296/91

RESOLUÇÃO
sobre o relatório do Conselho Europeu referente aos progressos realizados no sentido da União
Europeia no ano de 1990
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o relatório do Conselho Europeu referente aos progressos realizados no
sentido da União Europeia no ano de 1990 (C3-97/91-Parte A),
— Tendo em conta a Carta Social, aprovada por Chefes de Estado e de Governo dos
Estados-membros reunidos e m 1989 em Estrasburgo,
— Tendo em conta o programa de acção social da Comissão,
— Tendo e m conta o relatório da sua Comissão dos Assuntos Institucionais, bem como os
pareceres da Comissão para a Juventude, a Cultura, a Educação, os Meios de Comunicação
Social e os Desportos e da Comissão dos Assuntos Sociais-, do Emprego e do Ambiente de
Trabalho (A3-296/91),
A. Considerando a evolução verificada a nível institucional na Comunidade Europeia, em 1990,
e, nomeadamente, o início das duas Conferências Intergovernamentais, a realização regular
das Conferências Intergovernamentais, bem como a Conferência dos Parlamentos da
Comunidade Europeia, que teve lugar em Roma entre 27 e 30 de Novembro de 1990,
B. Considerando a contribuição das estruturas comunitárias para o processo de integração
económica e social progressiva dos Lander da Alemanha Oriental,
C. Considerando a rapidez e maleabilidade com que a Comunidade tem reagido ao processo de
abertura e de democratização pluralista que se tem vindo a registar nos países da Europa
Central e Oriental,
D. Considerando os progressos realizados no sentido da conclusão do mercado interno, sem,
contudo, deixar de verificar a evolução insuficiente registada em matéria de dimensão social
do mercado interno, de mercado sem fronteiras e de livre circulação de pessoas, bem como o
atraso e m matéria de harmonização fiscal,
E. Considerando que os respectivos presidentes do Conselho de Assuntos Sociais reiteraram o
seu desejo de zelar para que a realização d o mercado interno se faça acompanhar pela
execução da dimensão social do mercado interno e que estão preocupados com a
eventualidade de agitação laboral caso tal não se verifique,
1.
Felicita o Conselho pelas modificações qualitativas que introduziu no seu relatório sobre os
progressos realizados no sentido da União Europeia no ano de 1990, o qual põe e m relevo não
apenas as iniciativas da Comunidade, bem sucedidas, mas também as carências e as áreas que
deverão ser alvo de uma análise mais aprofundada; verifica, todavia, que o documento e m
referência não constitui ainda um verdadeiro relatório sobre a situação da Comunidade e solicita
que se alcancem progressos com vista à elaboração d o relatório para 1991;
2.
Felicita a Comissão pelo facto de ter apresentado as 300 directivas que visam a conclusão
d o mercado interno, bem como o Conselho devido ao número limitado de processos que se
encontram pendentes junto desta instância;
3. Lamenta profundamente o atraso verificado na transposição, para o. direito nacional dos
Estados-membros, das directivas comunitárias, bem como as divergências acentuadas que
subsistem nas legislações dos doze países;
4. Congratula-se com a sua participação activa na conclusão do mercado interno, como
comprova o número considerável de alterações suas que foram retomadas nas propostas da
Comissão e nas directivas e regulamentos adoptados pelo Conselho, o que permitiu, nomeada
mente, que fosse tida e m conta a dimensão social; considera que tal facto constitui igualmente
um argumento suplementar a favor da atribuição, ao Parlamento Europeu, d o poder de codecisão,
o que permitiria estabelecer um equilíbrio de poderes a nível da Comunidade e reduzir o défice
democrático;
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5.
Insiste em que deve também ser utilizado na política social o processo de decisão por
maioria, bem como na realização da dimensão económica d o mercado interno; espera que as
propostas de directiva sobre:
— o trabalho atípico,
— a regulamentação d o horário laboral,

-_

'

— a protecção das mulheres grávidas,
— os documentos comprovativos de actividade laboral e
— o direito de informação e de consulta do trabalhador nas empresas transnacionais,
que o Conselho está actualmente a analisar possam ser aprovadas tão rapidamente quanto
possível;
6. Requer que a política de igualdade de oportunidades e de luta contra a discriminação das
mulheres se encontre também presente nos restantes programas comunitários («Mainstreaming»);
7. Congratula-se com o aumento de competitividade das empresas comunitárias que se tem
vindo a verificar nos últimos anos, embora seja forçoso constatar que o Conselho não estabeleceu
ainda orientações precisas para o sector da política industrial, motivo pelo qual reitera a
conclusão expressa na sua Resolução de 15 de Dezembro de 1989 ('), nos termos da qual falta, à
Comunidade, um quadro de referência para a execução da política industrial;
8. Manifesta a sua concordância com a intenção d o Conselho de conferir maior relevo aos
instrumentos económicos e fiscais, no âmbito da política de protecção do ambiente, e de inserir
este sector na política macroeconómica;
9. Lamenta o atraso verificado na criação da Agência Europeia d o Ambiente, devido à
ausência de acordo quanto à sua sede, bem como a inexistência de uma decisão quanto à sede das
Comunidades, em particular do Parlamento Europeu, fenómeno que tem repercussões negativas
no funcionamento das instituições e nas políticas comunitárias; manifesta, ainda, o desejo de que,
as agências existentes ou a instituir sejam submetidas ao controlo democrático do Parlamento
Europeu;
10.
Solicita que sejam observados os compromissos assumidos de forma objectiva em matéria
de União Económica e Monetária pelo Conselho Europeu na Cimeira de Roma de 27 e 28 de
Outubro de 1990, os quais previam:
— o reforço e o desenvolvimento d o ecu j á na fase transitória,
— o início da segunda fase e m 1 de Janeiro de 1994,
— a manutenção de taxas de câmbio fixas e a instituição de uma moeda única na última fase;
11. Insta a Comissão a envidar esforços no sentido de obter resultados positivos no «Uruguay
Round», limitando as suas concessões a um nível que permita a preservação d o equilíbrio
ecológico e garanta o auto-abastecimento alimentar;
12. Congratula-se com o acordo sobre o EEE, celebrado entre os países da C E E e da AECL,
mas preocupa-se com eventuais atentados à autonomia de decisão da CE, em particular com a
criação de um Tribunal d o EEE; recorda, para o efeito, a sua Resolução de 14 de Junho de 1991
sobre o Espaço Económico Europeu ( 2 ), na qual manifestava j á esta preocupação; julga que é
sensato os negociadores tomarem em consideração a evolução da Comunidade que poderá
resultar das Conferências Intergovernamentais;
13. Recorda que não lhe será possível dar o seu parecer favorável ao Tratado, se este não
corresponder às suas exigências repetidamente formuladas;
14. Preocupa-se com o papel cada vez mais importante que a comitologia poderá vir a
desempenhar no funcionamento do EEÈ, quando esta questão não foi resolvida de forma
satisfatória, ao que se acrescenta o risco de agravamento d o défice democrático;
15. Denuncia o risco de «renacionalização» das políticas comuns, fenómeno que conduziria à
substituição progressiva da integração pela cooperação e, e m última instância, a uma perda de
legitimidade democrática por parte da Comunidade;

(')
(2)
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16.
Insta o s membros d o Conselho a darem provas de u m maior espírito de colegialidade,
inclusivamente f o r a das instâncias comunitárias, o que teria efeitos benéficos na opinião pública
dos doze países relativamente às políticas comunitárias;
17.
Solicita que, n o interesse d a manutenção de boas relações interinstitucionais, os
representantes d o Conselho forneçam a o Parlamento Europeu informações mais detalhadas e
qualitativamente superiores;
18.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução a o Conselho e à Comissão.

9. Sector da construção naval
— A3-278/91

RESOLUÇÃO
sobre a política industrial da Comunidade no sector da construção naval
O Parlamento Europeu,
— Tendo e m conta o s seus pareceres sobre as directivas d o Conselho relativas às ajudas à
construção naval, b e m c o m o a sua Resolução de 18.6.1988 sobre o sector d a construção
naval ('),
— Tendo e m conta as propostas d e resolução apresentadas:
a)

pela Deputada Buron, sobre o sector europeu d a construção naval (B3-60/90),

b) pelo Deputado Mazzone e outros, sobre os auxílios à construção naval (B3-277/90),
c) pelo Deputado D e Clerq e outros, sobre as negociações entre o Japão e a Comunidade
Europeia n o domínio d a construção naval (B3-654/90),
d) pelo Deputado McMahon sobre a ajuda comunitária à copstrução naval (B3-483/91),
— Tendo e m conta a comunicação d a Comissão (SEC(90) 1935) sobre a indústria comunitária
d e construção naval,
— Tendo e m conta o relatório d a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e d a
Política Industrial e o parecer d a Comissão das Relações Económicas Externas (A3-278/91),
A . Considerando que a construção naval e , de um m o d o geral, o sector d a indústria marítima se
inscrevem n o âmbito dos sectores que podem desempenhar um papel estratégico na política
industrial comunitária e que, por consequência, é necessário intervir d e m o d o a criar as
condições para a resolução dos problemas actuais e para o desenvolvimento sólido e
harmonioso d o sector,
B. Considerando que se prevê u m aumento d a procura n o sector d a marinha mercante durante
o s anos 90,
1.
Verifica a necessidade vital de dispor d e u m quadro d e intervenção e m prol d o sector d a
construção naval, que conceda igual prioridade a outros aspectos d a política industrial, bem
c o m o à política d e concorrência;
2.
Neste sentido, observa que a construção naval pertencè aos sectores que podem ser
definidos pela sua importância fundamental, u m a vez que constitui u m elemento de base
essencial para o desenvolvimento económico, o qual n ã o pode ser delegado a o exterior d a
Comunidade, tal c o m o foi j á proposto anteriormente pelo Parlamento, é necessário propor-se o

(')
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objectivo de manutenção de uma capacidade mínima de produção no âmbito de um processo de
relançamento e de revalorização do sector; reitera que a Comissão deverá prestar atenção à
possibilidade de existência de um limiar crítico, abaixo d o qual toda a infra-estrutura industrial
poderia começar a desmoronar-se, o que poderia comprometer qualquer estratégia comunitária
de concentração em áreas especializadas;
3.
Solicita à Comissão e, igualmente, a todas as instâncias competentes que assumam uma
posição firme e rigorosa nas negociações internacionais, a fim de obter, por parte das outras
instâncias internacionais e, em especial, d o Japão, da Coreia e dos EUA:
— uma maior transparência dos regimes de auxílio, directos e indirectos, adoptados a favor dos
estaleiros navais,
— um atitude correcta das práticas de concorrência, em paralelo com as políticas executadas
pela Comunidade neste sector,
— um código de conduta comum na gestão dos registos, em que os factores sociais, de
segurança e de defesa do ambiente constituam a principal preocupação;
N

sobre a matéria, convida as Instituições Comunitárias competentes a não tomarem medidas
unilaterais que possam determinar posições desvantajosas para a Comunidade;
4. Saúda a iniciativa dos comissários Martin Bpngemann e Karel van Miert no sentido d o
estabelecimento de uma política marítima coordenada;
5.
Exorta a Comissão a tomar medidas destinadas a introduzir nas instâncias internacionais
novos elementos, tais como elevados padrões de qualidade do produto e regulamentação comum
sobre a segurança das pessoas e do ambiente marinho, a fim de eliminar uma concorrência
selvagem baseada na redução dos custos, com prejuízo da segurança e da qualidade;
6.
Solicita a todas as pessoas económicas e institucionais interessadas que preparem e
realizem projectos de investigação orientada, de características europeias quer no plano
dimensional, quer no qualitativo, e convida, em especial:
— a Comissão a proceder, mediante a criação de uma Agência Marítima Europeia, a uma
verificação coordenada das exigências em matéria de investigação d o sector dos estaleiros
navais, uma avaliação da investigação em curso no que se refere às exigências reais, uma
programação e um apoio às novas investigações, sobretudo as de carácter intersectorial e
efectuadas em colaboração,
— as pessoas interessadas a elaborarem projectos de investigação de carácter intersectorial a
efectuar e m colaboração com empresários e governos de diferentes Estados-membros e com
o apoio da Comunidade,
— todos os operadores económicos e institucionais a delinearem as linhas de desenvolvimento
tecnológico, no sector, que respondam às exigências de solidez e evolução da indústria
europeia;
7. Confirma a necessidade de realizar e manter medidas colaterais essenciais para a criação de
condições para uma consolidação da posição internacional da construção naval europeia e
permitir o seu desenvolvimento estruturalmente forte, considerando, em especial:
— que deve considerar-se necessária, na fase actual, a manutenção do regime de auxílios e se
deve proceder à revisão das metodologias de determinação d o limite máximo no sentido de
uma maior consideração das diferentes tipologias de navios,
— que se deve proceder a uma harmonização dos regimes fiscais e de segurança, através da
elaboração de um registo único europeu, que exclua a existência de regimes paralelos na
Europa e introduza um maior rigor nos controlos sobre navios pertencentes a outros registos1
extracomunitários,
— que, simultaneamente, se devem prever deduções fiscais, facilidades no embarque de
tripulações europeias, facilidades no reembolso dos empréstimos, mesmo se durante
períodos delimitados;
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8.
Solicita que as instâncias competentes da Comunidade efectuem uma avaliação pormeno
rizada dos resultados até hoje obtidos na execução d o programa Renaval e completem o mesmo
programa, quer através das medidas de auxílio j á previstas e nunca levadas à prática, quer através
de uma integração a nível social das intervenções directamente a favor dos trabalhadores
expulsos da produção naval; tais intervenções deverão ser previstas e realizadas em estreita
ligação e coordenação, através das medidas supramencionadas;
9. Apoia a ideia de traçar uma política comunitária que possa enfrentar, de modo integrado, os
problemas de todos os sectores marítimos e mostra-se favorável, sobre a matéria, à instituição de
uma Agência Europeia d o Mar que desempenhe funções de observação dos fenómenos,
coordenação das exigências de todos os sectores marítimos, apresente propostas de intervenção e
gestão das intervenções adoptadas a nível comunitário. A Agência deverá acolher no seu seio os
parceiros económicos e sociais interessados;
10. Convida a Comissão a apresentar duas comunicações específicas destinadas a cobrir as
actuais lacunas de informação e análise, a saber:
— uma comunicação sobre a situação e as perspectivas da construção naval militar,
— uma comunicação sobre as consequências, para a construção naval, das relações com os
países da Europa Oriental e Central, incluindo as incidências da recente unificação alemã,
— um relatório sobre a implementação até à data da directiva d o Conselho de 21 de Dezembro
de 1990 sobre a ajuda à construção naval (');
11.
Solicita a sua participação directa e a título preventivo nos processos de determinação e
execução das linhas políticas de intervenção supramencionadas, e que seja permanentemente
informado da sua evolução com vista a uma avaliação;
12. Convida a Comissão a responder à presente resolução com propostas a incluir no
programa de trabalho para 1992;
13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho,
aos Governos e aos parlamentos dos Estados-membros.

(')
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10. Dimensão direitos do Homem e democracia na política de desenvolvimento da
Comunidade
— B3-1783/91

RESOLUÇÃO
sobre os direitos do Homem, a democracia e o desenvolvimento
O Parlamento Europeu,
A. Dando o seu apoio à proposta da Comissão que visa associar a noção de direitos d o Homem e
democracia nà política europeia de desenvolvimento,
B. Esperando que o Conselho «Desenvolvimento», de 28 de Novembro de 1991, possa tomar
uma decisão nesse sentido,
C. Recordando que o respeito da democracia e dos direitos d o Homem afecta a totalidade dos
países, tanto os países e m vias de desenvolvimento como os países industrializados, e
nomeadamente a Comunidade Europeia onde a situação dos nacionais de países terceiros
não pára de se agravar,
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D . Lamentando que o Parlamento Europeu não tenha sido consultado e que o s seus pareceres
n ã o tenham sido tomados e m consideração, quando o Conselho decidiu levantar as sanções
económicas que aplicara a determinados países devido a violações dos direitos d o Homem,
1.
Considera que para se dar passos n o sentido d o desenvolvimento económico e d a satisfação
das necessidades dos povos dos países e m vias de desenvolvimento é necessário haver
progressos n o domínio dos direitos d o H o m e m e d a democracia entendida e m todas as suas
dimensões;
2.
Recorda que a ajuda a o desenvolvimento está ligada d e m o d o intrínseco a o respeito dos
direitos d o Homem;
3.
Entende que a promoção da democracia e dos direitos d o H o m e m nos países e m vias d e
desenvolvimento associados à Comunidade requer d a parte desta u m a reafirmação dos
compromissos assumidos e m matéria d e cooperação para o desenvolvimento assim c o m o u m a
reavaliação dos meios a o dispor dessa política;
4.
Apela à Comissão e a o Conselho para que velem n o sentido de que e m todos os acordos d e
cooperação e todos os protocolos financeiros negociados c o m países terceiros, se tenha e m
devida conta, consoante o caso, o texto e/ou o espírito d o artigo 52 d a Convenção de Lomé;
5.

A f i m d e tornar aplicável a sua comunicação, solicita à Comissão que defina:

a) os critérios e o s meios que utilizará para avaliar o respeito d a democracia e dos direitos d o
Homem,
b) as sanções aplicáveis pela Comunidade Europeia, e e m que casos elas serão aplicadas,
e submeter estas definições à anuência d o Conselho e d o Parlamento;
6.
Apoia, assim, o conceito d e desenvolvimento humano, tal c o m o foi explicitado, e m
particular, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD);
7.
Sublinha a necessidade d e u m a evolução n o sentido de u m a maior coerência das políticas
bilaterais de ajudas na perspectiva de u m a comunitarização progressiva das mesmas;
8.
Propõe u m a associação íntima entre a promoção d a democracia, e dos direitos d o H o m e m
n o processo de reformas económicas nos países e m vias d e desenvolvimento e apoia, nesse
sentido, a noção de ajustamento democrático;
9.
Solicita que o Parlamento Europeu seja informado regularmente sobre a aplicação desta
comunicação e que a ela seja intimamente associado cada vez que as suas competências o
permitam;
10.
Encarrega o seu Presidente d e transmitir a presente resolução à Comissão, a o Conselho e
aos governos dos Estados-membros.

11. D e s e n v o l v i m e n t o regional
a)

A3-289/91

RESOLUÇÃO
sobre as acções de desenvolvimento regional da Comunidade a favor das regiões italianas
(Objectivos n2? 1 e 2)
O Parlamento Europeu,
— Tendo e m conta a proposta d è resolução, apresentada pelo Deputado Waechter e outros,
sobre a acção d e desenvolvimento regional d a Comunidade a favor das regiões italianas,
abrangidas pelo objectivo n2 1 (B3-376/89),
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— Tendo em conta a sua Resolução de 9 de Julho de 1991 sobre o Plano de Desenvolvimento
Regional, o Plano de Reconversão Regional e Social e os Quadros Comunitários de Apoio
para Espanha (Objectivos nííí 1 e 2) ('),
— Tendo e m conta o Quadro Comunitário de Apoio (QCA) para o desenvolvimento e o
ajustamento estrutural das regiões de Itália abrangidas pelo objectivo n2 1 (2),
— Tendo em conta os quadros comunitários de apoio para a reconversão das regiões de Itália
afectadas pelo declínio industrial (Objectivo n2 2) (3),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Política Regional e do Ordenamento Territorial
(A3-289/91),

I.

Introdução

1. Considera que os instrumentos estruturais criados pela reforma dos fundos de 1988
introduziram inovações positivas nas acções de desenvolvimento regional da Comunidade;
2. Considera, no entanto, que os princípios consagrados na reforma não foram totalmente
aplicados, constituindo este facto um dos principais motivos de insatisfação pelos resultados
obtidos pela política estrutural da Comunidade nas regiões italianas;

//.

Elaboração

3. Constata que, na elaboração e aplicação dos QCA, por parte d o Estado e das regiões,
surgem disparidades entre as regiões abrangidas pelo objectivo n^ 1 e as regiões d o objectivo n- 2,
quer de um ponto de vista da estrutura económica, quer em termos de eficácia da administração
pública, e que os resultados obtidos nas regiões abrangidas pelo objectivo n2 2 são mais positivos
e mais consonantes com os objectivos da reforma que no caso das regiões abrangidas pelo
objectivo nsil;

III. Cooperação
4. Lamenta que o Governo tenha estabelecido directrizes de tipo centralista para as propostas
regionais apresentadas para a elaboração do QCA, no intuito de limitar o pápel de autonomia das
regiões na elaboração dos seus planos de desenvolvimento regional, e que estas imposições
centralizadoras tenham sobretudo prejudicado as regiões abrangidas pelo objectivo níil; exprime
o desejo de que os planos de desenvolvimento regional reduzam a percentagem de fundos
destinados às infra-estruturas rodoviárias e contemplem mais acentuadamente a necessidade de
respeitar as características paisagísticas ambientais e culturais d o território à luz de um
desenvolvimento aceitável;
5. Considera insuficiente a aplicação d o princípio de cooperação ou parceria durante a
elaboração d o QCA, não obstante os esforços da Comissão;

IV. Assistência técnica
6. Propõe que a assistência da Comissão às regiões seja dirigida prioritariamente no sentido do
desenvolvimento da sua capacidade de programação, especialmente nos casos, como o
Mezzogiorno de Itália, e m que as estruturas administrativas e políticas são relativamente pouco
sólidas; nesta perspectiva, é necessário uma melhoria das relações entre o Estado, as Regiões e a
Comunidade Europeia, que faça apelo, simultaneamente, a uma melhor cooperação entre o nível
nacional e as regiões para a elaboração dos planos de desenvolvimento regionais; é igualmente
necessário reforçar o controlo exercido pela Comunidade sobre o destino dos fundos e a
publicidade das acções comunitárias;

(')
(2)
(')
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V. Adicionalidade
7. Recorda que os PIM e os PNIC têm objectivos diversos dos propostos na reforma dos
fundos estruturais e que a sua incorporação nos quadros comunitários de apoio (QCA) constitui
uma violação do princípio de adicionalidade;
8. Considera que não foi respeitado o princípio comunitário de adicionalidade na repartição
dos fundos atribuídos pelo orçamento d o Estado, uma vez que são os orçamentos regionais que
suportam exclusivamente o cofinanciamento dos subquadros regionais do objectivo n^ 1;
9.
Solicita à Comissão que apresente uma proposta de regulamentação do princípio de
adicionalidade, que deverá incluir a obrigação de o orçamento do Estado contribuir com fundos
para todos os subquadros regionais;
VI. Concentração
10. Considera excessivo o carácter genérico e a dispersão dos eixos prioritários seleccionados
pelos QCA, o que conduz a uma insuficiente aplicação da abordagem integrada e contribui para
que as acções comunitárias não sejam suficientemente concentradas sobre objectivos prioritários
de desenvolvimento regional, sendo antes fundamentalmente concentradas no financiamento de
infra-estruturas globais;
VILAvaliação global
11. Afirma que, perante o perigo das acções comunitárias não terem os resultados esperados, é
conveniente ter e m conta as indicações precedentes na reapreciação do QCA para as regiões
italianas abrangidas pelo objectivo n2 1, reforçando o seu conteúdo, a sua operacionalidade e a
sua observância dos princípios da reforma; tal reapreciação deve ser efectuada de acordo com as
regiões e mantendo informado o Parlamento Europeu;
12.
Recomenda que a prevista revisão da reforma dos fundos estruturais progrida o mais
possível, no sentido de superar as deficiências j á conhecidas na sua actual aplicação e de forma a
integrar a perspectiva da União Económica e Monetária que não foi considerada na altura;
*
*

*

13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho, ao
Governo italiano e às regiões interessadas.

b) A3-294/91

RESOLUÇÃO
sobre a acção de desenvolvimento regional da Comunidade a favor da Grécia
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Waechter e outros sobre
a acção de desenvolvimento regional da Comunidade a favor da Grécia (B3-377/89),
— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelos Deputados Papayannakis e
Alavanos sobre os prejuízos causados pelas chuvas e m Rodes (B3-755/89),
— Tendo em conta o Quadro Comunitário de Apoio (QCA) para ajuda comunitária à Grécia a
nível das acções estruturais ('),
(')

Esta publicação encontra-se disponível e m françês ( IS BN 62-826-0168-4), e m inglês (ISBN 92-826-0167-6) e e m
grego (ISBN 92-826-0166-8)
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— Tendo e m conta o «Plano Nacional de Desenvolvimento» (1989-1993) apresentado pelo
Governo grego à Comissão,
— Tendo e m conta o relatório da Comissão sobre Política Regional e Planificação Regional
(A3-294/91),

A. Verificando que o desenvolvimento económico e social da Grécia e suas regiões se encontra
dificultado devido a factores como:
— a sua distância dos principais centros comunitários de actividade económica,
— a inexistência de fronteiras terrestres com outros Estados-membros,
— a excessiva concentração de população e da actividade económica nas principais
aglomerações urbanas de Atenas e Tessalonica,
— o relevo montanhoso que dificulta as comunicações internas e impede o desenvolvimen
to da agricultura moderna,
— uma volumosa dívida externa,
— um baixo nível de formação profissional e vocacional e, consequentemente, uma
mão-de-obra laboral pouco qualificada,
B. Verificando, no entanto, que podem contribuir para a transformação da sociedade e da
economia grega factores positivos como:
— um clima que atrai visitantes e, potencialmente, novos residentes,
— um património arquitectónico e histórico inegualável,
— um meio ambiente que fora das principais aglomerações urbanas, se encontra em
relativo bom estado de conservação,
— uma população com estreitas relações com o mundo exterior por um lado, através de
actividades comerciais e marítimas e, por outro, em virtude de uma tradição de
emigração,
— uma situação geográfica que, apesar do seu distanciamento dos actuais centros de
actividade económica, pode servir como base para aumentar as relações da Comunidade
com os Balcãs, o Médio Oriente e os países mediterrânicos, caso a situação política o
permita,
C. Ciente de que os actuais problemas económicos sentidos na Grécia só podem ser
ultrapassados no contexto de uma crescente internacionalização da sua economia e de um
maior apoio nas forças do mercado, atraindo, assim, maiores fluxos de capital privado,
D. Considerando que as disposições comunitárias e m matéria de adicionalidade são aplicáveis
igualmente à Grécia,
E. Considerando que o objectivo prosseguido pelo FEOGA «Orientação» não se traduziu na
Grécia numa melhoria das estruturas agrícolas (produção, transformação e comercializa
ção), necessárias para o correcto funcionamento das organizações comuns de mercado dos
produtos agrícolas no referido país, devido ao ritmo excepcionalmente lento de execução da
política comunitária por parte da Grécia,
F. Ciente de que a adopção por parte do Conselho dos chamados «estabilizadores» se traduz
numa nova orientação da política sócio-estrutural comunitária na agricultura e de que a
redução das receitas agrícolas e m consequência da limitação d o apoio comunitário no sector
dos mercados agrícolas terá, inevitavelmente, sérias repercussões na capacidade de
adaptação das pequenas explorações que não se modernizaram a tempo, facto que se verá
agravado com a diminuição dos pagamentos por parte do FEOGA «Garantia» às pequenas
explorações que se dedicam à cultura de produtos mediterrânicos, tais como o tabaco, o
algodão, o azeite, etc. (A grande maioria das explorações gregas pertence a esta categoria),
G. Tendo em conta que em virtude da referida diminuição dos pagamentos do FEOGA
«Garantia», se levará a cabo uma adequada compensação, facto que afectará o rendimento
agrícola, a curto prazo, e a capacidade de investimento dos agricultores, a longo prazo,
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H. Considerando que a reforma da PAC deverá ser levada a cabo de forma coordenada e ser
reforçada através de acções e programas comunitários existentes (Leadar, Mirian, etc.) e
outros a criar, programas esses que tomem em conta as particularidades das estruturas
agrícolas gregas e a sua situação periférica,
I.

Considerando que as consequências da crise na Jugoslávia e a situação nos Balcãs, em geral,
tornam ainda mais urgente a construção das obras de infra-estrutura que permitam ao
Governo grego encontrar uma solução para o isolamento em que se encontra o país,

1. Acolhe favoravelmente o Quadro Comunitário de Apoio (QCA) para a Grécia e aprova as
prioridades estabelecidas para a secção nacional d o QCA, nomeadamente:
— o ajustamento das infra-estruturas económicas básicas d o país,
— o desenvolvimento d o sector primário e das zonas rurais,
— o aumento da competitividade das empresas,
— o desenvolvimento equilibrado d o turismo,
— o desenvolvimento dos recursos humanos,
mas lamenta a ausência de uma prioridade de carácter ambiental e de descentralização
económica e demográfica;
2.
Incita igualmente as autoridades gregas a reforçar a descentralização administrativa para
assegurar às regiões e localidades uma contribuição para a gestão das dotações comunitárias, a
qual é actualmente exercida pelos organismos e ministérios centrais;
3. Apoia a participação de conselhos regionais na preparação e acompanhamento dos
programas operacionais agora adoptados para as regiões; insta porém o Governo a proceder o
mais rapidamente possível à eleição de todos os membros desses conselhos e a atribuir poderes
mais alargados com vista ao desenvolvimento económico local e sua planificação;
4.
Sublinha as perspectivas que se abrem às regiões gregas em virtude da abertura dos países
da Europa de Leste à economia de mercado, nomeadamente à Macedónia e à Trácia que poderão
constituir nós de trânsito dos transportes de e para a Comunidade;
5. Lamenta a ausência de qualquer referência às vantagens relacionadas com um maior afluxo
de investimento estrangeiro, bem como a um programa destinado a atrair tal investimento; chama
a atenção para o facto de a abertura dos países vizinhos da Grécia, nomeadamente os da Europa
de Leste, às forças de mercado constituir um risco passível de provocar o desvio dos fluxos de
capital, a menos que sejam envidados rapidamente esforços importantes no sentido de tornar a
Grécia mais atraente para os investidores privados;
6. Considera que, no que respeita à primeira prioridade do QCA, enquanto forem necessários
os programas de infra-estruturas e os projectos referidos, a Comissão deverá garantir que sejam
envidados todos os esforços no sentido de analisar até que ponto esses projectos contribuirão
para o desenvolvimento da actividade económica e, e m especial, para o investimento produtivo
gerador de postos de trabalho, protegendo, ao mesmo tempo, o meio ambiente d o país e tendo
como base um desenvolvimento sustentado;
7.
Insta a Comissão a reconsiderar o apoio prestado a projectos de envergadura na Grécia,
tendo e m conta a necessidade urgente de melhorar a rede de transportes que liga o país a o resto da
Comunidade, e a reexaminar, juntamente com as autoridades gregas, as actuais prioridades
relativas à melhoria de infra-estruturas, nomeadamente, os portos, aeroportos e principais
ligações rodoviárias entre a costa Ocidental e Atenas; neste sentido, solicita à Comissão que
desenvolva um estudo sobre a necessidade de operar melhoramentos a nível de infra-estruturas
nos portos que servem a Grécia ou outros Estados-membros, especialmente a Itália;
8.
Salienta as grandes deficiências existentes no domínio das infra-estruturas nas zonas
insulares da Grécia e, nomeadamente, nos portos, aeroportos, condutas de água e redes de
esgotos e incita a Comissão a dar maior prioridades a estes problemas;
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9. Chama a atenção para as conclusões do recente relatório da Direcção-Geral da Comissão
dos Assuntos Económicos e Monetários ('), onde se refere a necessidade de transformar a
indústria grega e de gerar uma capacidade de produção nos sectores da alta tecnologia; insta as
autoridades gregas e a Comissão a estudar a possibilidade de alterar o QCA com base nos
resultados d o referido relatório e nos presumíveis resultados que se espera obter em relação a
determinados importantes sectores tradicionais da'indústria transformadora grega;
10.
Solicita à Comissão que, para corrigir os defeitos administrativos que possam atrasar a
aplicação dos programas comunitários, preveja um maior apoio técnico intensificado aos
Ministérios encarregados do lançamento e acompanhamento dos referidos programas, utilizando
para tal, sempre que possível, consultores, universidades e centros de investigação;
11.
Insta a Comissão e o Governo grego a aplicar, o mais rapidamente possível, os programas
operacionais financiados por vários fundos destinados ao melhoramento da competitividade das
empresas e à promoção de um desenvolvimento equilibrado do turismo, incluindo novas formas
de turismo (turismo náutico, de montanha, termal, etc.) e cuja preparação foi sujeita a atrasos
intermináveis;
12. Chama a atenção para'a introdução do QCA em que se refere que o turismo é o ponto forte
d o sector dos serviços da economia grega e se manifesta estranheza pelo facto de os vários
programas regionais não privilegiarem mais o desenvolvimento desse sector, dado especialmen
te que mais de 12% dos recursos disponíveis para as regiões italianas abrangidas pelo objectivo
nii 1 se destinam a actividades ligadas ao turismo;
13. Destaca os elevados montantes atribuídos pelo Fundo Social Europeu através do QCA
destinados à formação profissional e solicita à Comissão que garanta a utilização desses fundos a
favor d o sector produtivo da economia grega e, em especial, a favor da melhoria da qualidade de
gestão;
14. Chama em particular a atenção da Comissão para a absoluta necessidade de melhorar a
qualidade e a eficácia das intervenções do Fundo Social na Grécia e de intensificar os controlos a
nível regional e central;
15.
Regista no entanto a premente necessidade de reforçar a capacidade administrativa a nível
de governo central e das regiões e insta a criação de um programa de formação destinado a elevar
o nível da administração pública que recebe apoio do Fundo Social Europeu;
16. Chama a atenção para o facto de a concretização do mercado único e as decisões
resultantes das discussões do G A T T poderem, eventualmente, ter um importante impacto no
sector primário da economia grega, sector esse que permanece de grande importância; por
conseguinte, solicita à Comissão a adopção de medidas complementares que julgue necessárias
para o aumento da produtividade e eficiência dos sectores agrícola e da pesca na Grécia,
respeitando as tradições culturais locais;
17.
Solicita à Comissão que preveja o máximo apoio possível, no âmbito do plano de
desenvolvimento regional grego, para as.acções destinadas a corrigir os defeitos das estruturas
agrícolas d o país e compensar a. insuficiente aplicação das acções financiadas pelo FEOGA
«Orientação» e dos programas integrados mediterrânicos no passado;
18.
Insta o Governo da Grécia e a Comissão a colaborarem na previsão e aplicação das
medidas necessárias para compensar a redução das receitas agrícolas e a resultante deterioração
sócio-estrutural sofrida pela agricultura grega em consequência da adopção dos estabilizadores;
19.
Solicita à Comissão que aplique de forma flexível e sensível as regras de concorrência que
regem as ajudas estatais, dada a vulnerabilidade de vários sectores transformadores à competi
tividade reforçada resultante da realização d o mercado interno;

(')
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20. Convida o Governo grego a utilizar os fundos comunitários postos à sua disposição no
âmbito do QCA para, os objectivos nele previstos, a fim de preparar o país para enfrentar o
desafio decorrente da realização do mercado interno e m 1992, intensificando a colaboração entre
a administração central e as administrações regionais e locais;
21. Insta o Governo grego a aumentar a competitividade d o sector produtivo da economia
através de uma redução progressiva do papel d o Estado numa economia ainda dominada por
empresas d o sector público; em particular, solicita ao Governo grego a criação de um quadro
jurídico e administrativo que permita ao sector privado adquirir um papel mais activo nos
programas co-financiados pela Comunidade;
22.
É favorável ao facto de todos os principais projectos serem obrigatoriamente sujeitos a um
estudo d o impacto ambiental, o que garantirá que as propostas são conformes com a legislação
comunitária; no entanto, tem certas apreensões quanto à obediência dessa exigência na Grécia e,
por isso insta o Governo grego a tomar providências no sentido de garantir que os projectos
relativos ao desvio do rio Aqueloo e à aquicultura no Golfo Ambrácio sejam implementados com
um mínimo d e efeitos nocivos para o ambiente;
23. Exorta a Comissão a, no âmbito da reforma dos fundos estruturais, assegurar uma melhor
coordenação das medidas aplicadas no domínio dos fundos estruturais com a política comuni
tária do ambiente e solicita à Comissão que, nesse contexto, desenvolva e aplique indicadores
macroeconómicos que permitam avaliar o grau de «sustentabilidade» da política estrutural
aplicada;
24.
Solicita que o Governo grego simplifique os seus processos administrativos, o mais
rapidamente possível, para permitir um melhor uso dos fundos reservados para a assistência
técnica;
25. Chama a atenção da Comissão para os graves problemas hidráulicos que se fazem sentir
nas regiões gregas, devido a sucessivos períodos de seca, npmeadamente nas regiões de Salónica
e Atenas, onde está concentrada 50% da população do país;
26.
Solicita ao Governo grego e à Comissão que colaborem para levar a cabo investigação
estratégica sobre:
a)

a possibilidade de desenvolver formas alternativas de turismo na Grécia e, e m especial, de
deslocar o centro de interesse de visitantes dos principais centros turísticos para as regiões
menos visitadas,

b) a possibilidade de atrair para as regiões gregas, incluindo as que dependem do turismo,
indústrias de serviços dotadas de mobilidade internacional como por exemplo, os serviços de
escritório de companhias de seguros e as actividades ligadas à programação de computado
res,
c)

a possibilidade de levar investigadores gregos e estrangeiros a investir em actividades
transformadoras de alta tecnologia, possivelmente com vista a servir os mercados do
Mediterrâneo oriental e do Golfo Pérsico,

d) a possibilidade de atrair para a Grécia pessoas altamente qualificadas, incluindo emigrantes
de origem grega, que possam contribuir tanto para o desenvolvimento da investigação e
outras actividades intelectuais de importância económica, como para o fortalecimento dos
laços entre a formação a nível superior e a economia na região,
e)

a possibilidade de promover a utilização intensiva da energia solar e eólica,

27.
Solicita à Comissão que ponha e m prática uma política de informação adequada sobre as
possibilidades de apoio comunitário ao desenvolvimento regional grego, que atenue as
dificuldades resultantes do carácter periférico e insular da maior parte d o país e que abra mais
serviços de informação da Comissão, para além de Atenas, e m capitais regionais tais como
Salónica, Patras, Heraklion e Alejandroupolis;
28. Incentiva o Governo grego a, na perspectiva da UEM, prosseguir os seus esforços em
matéria de harmonização fiscal com a Comunidade, bem como e m matéria de fraude fiscal;
29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho e
ao Governo da Grécia.
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c)

A3-291/91

RESOLUÇÃO
sobre o programa PERIFRA
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Raffarin, sobre o
programa Perifra (B3-1986/90),
— Tendo em conta o Regulamento (CEE) de base n^ 2052/88 dos fundos estruturais e os
Regulamentos n2 4254/88 do Feder e n° 4255/88 do Fundo Social Europeu,
— Tendo e m conta o quarto relatório da Comissão relativo à situação socio-económica e ao
desenvolvimento das regiões da Comunidade (COM(90) 609),
— Tendo em conta o programa de trabalho da Comissão para 1991,
— Tendo e m conta o documento da Comissão que adopta o relatório anual 1990/1991 sobre a
situação económica da Comunidade e aprova as orientações de política económica a seguir
na Comunidade em 1991 relatório económico anual 1990-1991 e o respectivo relatório ('),
— Tendo em conta os programas Poseidom (2), Poseican (}) e Poseima (4),
— Tendo e m conta o programa Régis (5),
— Tendo em conta a adopção final do orçamento geral das Comunidades Europeias para o
exercício de 1991 ( 6 ) e, em particular, a rubrica orçamental B2-610-Perifra (regiões
periféricas e actividades frágeis),
— Tendo e m conta as suas decisões adoptadas na primeira leitura do projecto de orçamento de
1992 e, em especial, as observações formuladas contra os 50 milhões de ecus em dota
ções para autorizações e os 25 milhões de ecus em dotações para pagamentos propostos
para 1992,
— Tendo e m conta o n£ 18 da sua Resolução de 24 de Outubro de 1991 sobre o projecto de
orçamento das Comunidades Europeias para o exercício de 1992 (secção Comissão) ( 7 ) no
qual se reafirma que o programa Perifra deveria continuar a apoiar as regiões periféricas e as
áreas sensíveis de actividade e m 1992,
— Tendo e m conta as informações fornecidas pela Comissão e m relação à atribuição de ajuda a
título da rubrica Perifra em 1991,
— Tendo e m conta o relatório da Comissão da Política Regional e do Ordenamento Territorial
(A3-291/91),
A. Considerando que as observações formuladas em relação ao programa Perifra em 1991
sugerem que este deveria incidir sobre os problemas das regiões afectadas pelos seguintes
factores:
a)

situação periférica,

b) liberalização comercial nos termos d o GATT,
c) entrada na Comunidade dos «Lánder» da antiga República Democrática Alemã,
d) novas concessões comerciais aos países da Europa Oriental beneficiários d o programa
Phare,
e) encerramento de instalações militares na sequência dos acordos de desarmamento,
f)
(')
(:)
(•')
(4)
(5)
(")
(7)

aumento dos custos de energia em resultado da Guerra do Golfo e suas consequências,
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B . Considerando que as observações propostas para 1992 (') limitam significativamente os
tipos d e problemas elegíveis para ajuda aos referidos nas alíneas a), d) e e) d o parágrafo
anterior,
C . Tendo e m conta a carta enviada pela Direcção-Geral da Política Regional ( D G XVI) da
Comissão aos Estados-membros e m que lhes solicita que apresentem projectos para
financiamento a título d o programa Perifra e as respectivas respostas dos Estados-membros,

1.
Regozija-se com a decisão tomada pela Comissão dos Orçamentos e pelo Parlamento
Europeu que oportunamente aprovaram o programa Perifra;
2.
Congratula-se com o facto d e o programa Perifra não se aplicar unicamente às zonas
abrangidas pelos objectivos n ^ 1, 2 e 5b;
3.
Lamenta que, n o seguimento desta decisão parlamentar, a Comissão não tenha enviado a o
Parlamento um projecto d e programa ou de decisão que tivesse permitido avançar n o sentido d e
u m a decisão motivada sobre a repartição dos fundos c o m base e m argumentos justificados e
verificáveis;
4.
Constata que, apesar dos esforços efectuados através da acção dos fundos estruturais e dos
programas específicos para as regiões periféricas, o desenvolvimento destas medidas continua
praticamente estagnado e m termos d e valores ponderados d o PIB per capita;
5.
Reconhece que determinados factos de carácter político (Guerra d o Golfo) ou d e carácter
comercial (concessão de preferências generalizadas a outroá países) agravaram a situação das
regiões periféricas;
6.
Recorda o compromisso constitucional, assumido n o Acto Único Europeu, d e reduzir os
desequilíbrios regionais, actualmente consagrado n o artigo 1302 A d o Tratado C E E ;
7.
Reconhece que as regiões periféricas dispõem d e u m «conjunto d e programas» que
permitem atender às necessidades globais e aos problemas específicos, independentemente d e os
recursos financeiros atribuídos aos mesmos programas terem sido notoriamente insuficientes
relativamente às referidas necessidades e aos projectos apresentados pelos diferentes agentes
económicos;
8.
Verifica que e m 1991 foram apresentados 124 projectos pelos Estados-membros, reque
rendo u m a ajuda de 117.5 milhões d e ecus, dos quais a maior parte diz respeito a projectos
relacionados com a Guerra d o G o l f o e o encerramento d e instalações militares; constata que na
dotação final todos o s Estados-membros, excepto o Luxemburgo, receberam ajudas a título d o
programa Perifra, incluindo regiões n ã o abrangidas pelos fundos estruturais;
9.
Solicita à Comissão a preparação de um estudo sobre as necessidades específicas das
regiões periféricas d a Comunidade, as quais não são susceptíveis d e ser satisfeitas pelos Quadros
Comunitários de Apoio nem pelos programas específicos existentes. A s necessidades específi
cas assim identificadas deveriam constituir a base d e u m programa permanente aplicável às
regiões periféricas, análogo a o programa Perifra;
10. Chama a atenção das Instituições Comunitárias para a necessidade de formação e
posterior mobilização dos recursos humanos destas regiões periféricas que, justamente e m
virtude d o seu afastamento e insularidade, são mais constrangidas a apoiar-se nos seus recursos
próprios; para esse efeito, o incremento das actividades independentes constitui u m a forma
eficaz d e aproveitar a o máximo estes recursos, sendo, deste modo, simultaneamente contempla
d a u m a vertente u m tanto descurada; afigura-se, igualmente, necessário estimular a denominada
economia social, o cooperativismo e o acesso dos trabalhadores à propriedade dos meios de
produção mediante mecanismos d e associação ou autogestão, assim c o m o propiciar a autocriação d e emprego entre os trabalhadores desempregados;
11.
Recorda que o Perifra, entendido enquanto programa dirigido à formação e mobilização
dos recursos humanos para o exercício d e actividades independentes, deve ser u m programa
permanente, devido à natureza das necessidades que procura suprir. Entende que a hierarquiza-

(')

Também o s acontecimentos excepcionais ocorridos e m 1991 na Europa Central e Oriental causaram sérias dificuldades
às regiões periféricas afectadas pelas novas concessões comerciais aos países beneficiários d o programa Phare e às
regiões que s e defrontam c o m graves problemas estruturais resultantes quer da reconversão da indústria d o
desarmamento, quer da redução das instalações militares

16. 12.91

N ? C 326/269

Jornal Oficial d a s C o m u n i d a d e s Europeias

16. 12.91

Sexta-feira, 22 de Novembro de 1991

ção das.ajudas concedidas deveria assentarem critérios d e solidariedade: primeiro, os jovens que
acedem a o emprego ou a o exercício d e u m a actividade profissional; e m segundo lugar, os
desempregados que pretendem iniciar u m a actividade económica ou profissional por conta
própria; por último, os trabalhadores que desejem ter acesso à propriedade dos meios de
produção, quer individual, quer colectivamente;
12.
Insta a Comissão a intervir d e m o d o a que, n o actual exercício orçamental, o Perifra
assuma a f o r m a d e u m a iniciativa comunitária que, através de todo u m conjunto de microprojectos d e conteúdo social, tenha u m a função complementar dos actuais Quadros Comunitários d e
Apoio e dos programas Poseidom, Poseican, Poseima e Regis\
13. Considera que, n o exercício orçamental d e 1991, deve ser dada prioridade às actividades
que procurem atenuar d a forma mais adequada e precisa os aspectos negativos que constam d o
orçamento aprovado, u m a vez que estamos, neste caso, perante u m a necessidade insofismável.
Considera igualmente que a ajuda deve ser alargada a todos os territórios onde se tenham
registado o s referidos factos negativos que estiveram na origem d a decisão parlamentar;
14. Considera que as dotações orçamentais disponibilizadas, n o a n o transacto, para o
financiamento de medidas apropriadas à criação d e novos postos de trabalho e m regiões
particularmente afectadas, e m matéria de política de mercado de trabalho, pela efectivação de
medidas d e desarmamento, são notoriamente insuficientes para solucionar os problemas d a í
decorrentes. E m função d a ordem d e grandeza dos problemas a superar, afigura-se urgente a
promoção, a partir de 1993, d e acções n o âmbito dos Fundos Estruturais. Enquanto tais acções
não puderem ser implementadas, dever-se-ia manter a dotação orçamental prevista para o
programa Perifra (B2-610) e destinada a projectos preparatórios e a medidas de acompanha
mento;
15.
Reafirma a opinião expressa na alteração aprovada durante a primeira leitura d o
Orçamento d e 1992, que torna extensivo o programa Perifra às regiões que se defrontam com
graves problemas estruturais resultantes quer d a conversão d a indústria d o armamento para
produção civil, quer d a redução das instalações militares, m a s considera que o s fundos atribuídos
devem ser substancialmente aumentados n o futuro para que o impacto geral d o m e s m o não se
torne insignificante;

Programa PERIFRA 1992
16. Considera que os principais critérios que devem presidir à tomada d e decisão sobre as
ajudas a atribuir e m 1992 deverão ser:
— a gravidade dos problemas das zonas periféricas afectadas pelas novas concessões
comerciais aos países da Europa Central e Oriental;
— o impacto d a redução das instalações militares e a conversão d a indústria d e armamento para
produção civil;
— a necessidade de se conceder uma ajuda concreta às indústrias de armamento que envidam
esforços n o sentido de u m a conversão para a produção civil;
— a disponibilidade ou outros aspectos de outros instrumentos comunitários (em particular os
fundos estruturais comunitários) e d e outras dotações para solucionar os problemas;

Novos Programas
17.
Considera que até a o momento as políticas comunitárias n ã o foram concebidas de forma a
ter e m conta as dificuldades específicas provocadas pelo encerramento de bases militares ou,
menos directamente, pelo processo d e paz, c o m o o encerramento d e fábricas que produziam
material militar; considera que a Comissão deveria tomar u m a iniciativa neste domínio após
1992;
*
*

18.

*

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e a o Conselho.
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12. Sistema de prémios para as vacas e m aleitamento

*

— Proposta de regulamento COM(91) 392

Proposta de regulamento do Conselho que derroga, em relação ao período de apresentação dos
pedidos de 1991/92, o Regulamento (CEE) n? 1357/80, que instaura um sistema de prémios para a
manutenção de vacas em aleitamento
aprovada com as seguintes alterações:
TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (*)

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 4)
Segundo considerando
Considerando que o sector da carne de bovino está a ser
afectado de modo duradouro por uma baixa do nível dos
preços de comercialização do gado para carne; que esta
circunstância económica se acaba por repercutir inevita
velmente ao nível dos produtores que se dedicam à
criação pecuária com recurso a vacas em aleitamento;

Considerando que o sector da carne de bovino está a ser
afectado de modo duradouro por uma baixa do nível dos
preços de comercialização do gado para carne; que esta
circunstância económica se acaba por repercutir inevita
velmente quer ao nível dos produtores que se dedicam à
criação pecuária com recurso a vacas em aleitamento,
quer ao nível dos produtores de carne de bovino;

(Alteração n2 5)
Após o terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que os produtores de carne de bovino são
igualmente afectados pela baixa dos preços e que, tendo
em vista um apoio equilibrado em todo o sector da carne
de bovino, se aconselha também um aumento do prémio
especial para os produtores de carne de bovino de 40 para
50 ecus;

(Alteração n2 6)
Artigo 1- bis (novo)
Artigo 12 bis
O n2 1 do artigo 42 A do Regulamento (CEE) n2 805/68
passa a ter a seguinte redacção:
1. Os produtores de carne de bovino podem beneficiar
de um prémio especial. Esse prémio será concedido, a
pedido dos produtores, para os bovinos machos com pelo
menos nove meses que tenham engordado na exploração
desses produtores. O prémio limitar-se-á a noventa ani
mais por ano civil e por exploração; o montante do
prémio é fixado em 50 ecus por animal. O prémio só será
concedido uma vez para cada animal. Será pago ao ou
reverterá a favor do produtor.
(*)
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— A3-327/91

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de um
regulamento que derroga, em relação ao período de apresentação dos pedidos de 1991/92, o
Regulamento (CEE) n21357/80, que instaura um sistema de prémios para a manutenção de vacas
em aleitamento

O Parlamento Europeu,
— Tendo e m conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(91) 392) ('),
— Consultado pelo Conselho nos termos do artigo 43^ d o Tratado C E E (C3-381/91),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e d o Desenvolvimento
Rural e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A3-327/91),
1. Aprova a proposta da Comissão, sem prejuízo das alterações que nela introduziu, em
conformidade com o resultado da votação do respectivo texto;
2.
Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo
Parlamento;
3.
Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da
Comissão;
4.

(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.

JOn^C 288 de 6.11.1991, p. 5

13. Concessão de um empréstimo a médio prazo à URSS e suas Repúblicas *
a)

Proposta de decisão COM(91) 443

Proposta de decisão do Conselho relativa à concessão de um empréstimo a médio prazo à URSS e
suas Repúblicas
aprovada com as seguintes alterações:
T E X T O PROPOSTO PELA C O M I S S Ã O
D A S C O M U N I D A D E S EUROPEIAS

ALTERAÇÕES A P R O V A D A S
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n^ 1)
Título
Proposta de decisão d o Conselho relativa à concessão de
um empréstimo a médio prazo à URSS e suas Repúblicas

Proposta de decisão d o Conselho relativa à concessão de
um empréstimo a médio prazo à URSS ou suas Repúbli
cas
(Esta alteração àplica-se a todo o texto)
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TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n£ 7)
Após o sétimo considerando (novo considerando)
Considerando que é conveniente que a Comunidade, ná
aplicação desta decisão, tome em conta uma repartição
equilibrada entre as Repúblicas em função das necessida
des reais e que não sejam perturbadas as relações
comerciais tradicionais entre as Repúblicas;

(Alteração n2 2)
Décimo considerando
Considerando que é conveniente que o empréstimo da
Comunidade seja gerido pela Comissão;

Considerando que é conveniente que o empréstimo da
Comunidade seja gerido pela Comissão. O referido
empréstimo será garantido por um «fundo de garantia»,
cujas modalidades deverão ser aprovadas até 31 de
Dezembro de 1992;

(Alteração n£ 8)
Artigo 1-, n-2
2.
A proporção global d o montante d o empréstimo
afectada ao financiamento de importações provenientes
da Comunidade deve representar, no mínimo, 50%, tendo
em conta as possibilidades de fornecimento de produtos
por parte da Bulgária, Checoslováquia, Hungria, Polónia,
Roménia, Lituânia, Letónia, Estónia (e da Jugoslávia).

2.
A proporção global d o montante d o empréstimo
afectada ao financiamento de importações provenientes
da Comunidade deve representar, no mínimo, 50%, tendo
em conta, prioritariamente, as possibilidades de forneci
mento de produtos por parte da Bulgária, Checoslová
quia, Hungria, Polónia, Roménia, Lituânia, Letónia,
Estónia (e da Jugoslávia).

(Alteração ns 3)
Artigo 4A Comissão tem poderes para negociar com as Autorida
des da URSS e suas Repúblicas, após consulta d o Comité
Monetário, as condições económicas e financeiras ine
rentes à concessão d o empréstimo, bem como as modali
dades de disponibilização dos financiamentos e as garan
tias necessárias para assegurar o reembolso d o emprésti
mo.
'
v

A Comissão tem poderes para negociar com as Autorida
des da URSS ou suas Repúblicas, após consulta d o
Comité Monetário, as condições económicas e financei
ras inerentes à concessão d o empréstimo, bem como as
modalidades de disponibilização dos financiamentos e as
garantias necessárias para assegurar o reembolso do
empréstimo. Estas condições serão comunicada^ ao Par
lamento Europeu e ao Comité Monetário e são adoptadas
pela Comunidade com base nos artigos 1132 e 2352 do
Tratado CEE; as referidas condições deverão ser integra
das numa estratégia global d e melhoria das infra-estruturas ligadas à distribuição alimentar.

(Alteração n2 9)
Artigo 4" bis (novo)
Para a gestão deste empréstimo, a Comissão deverá ter
em consideração uma repartição equilibrada entre as
Repúblicas em função das necessidades reais. A Comis
são deverá igualmente evitar perturbar as relações
comerciais tradicionais entre as Repúblicas.

16. 12.91

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? C 326/273
Sexta-feira, 2 2 de Novembro de 1991

TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n2 13)
Artigo 5-, após o parágrafo único (novo parágrafo)
Por outro lado, no que respeita ao plano político, a
Comissão terá em conta que a situação da URSS ou das
suas Repúblicas em matéria de democracia, direitos
humanos e direitos das minorias.

(Alteração n2 4)
Artigo 91-, primeiro parágrafo
O empréstimo será colocado à disposição da URSS e suas
Repúblicas e m três parcelas sucessivas, sem prejuízo do
disposto nos artigos 1^ e 72.

O empréstimo será colocado à disposição da URSS
ou suas Repúblicas em três parcelas sucessivas de
416.6 milhões de ecus, sem prejuízo d o disposto nos arti
gos l 2 e 72.

(Alteração n2 5)
Artigo 9-, segundo parágrafo
A primeira parcela será disponibilizada: após a conclusão
das operações de contracção d o empréstimo.

A primeira parcela será disponibilizada após a conclusão
das operações de contracção do empréstimo. As parcelas
sucessivas serão colocadas à disposição da URSS ou das
Repúblicas com base nas decisões adoptadas em confor
midade com o procedimento previsto no artigo 2352 do
Tratado CEE.

(Alteração n2 6)
Artigo 9-, após o terceiro parágrafo (novo parágrafo)
O empréstimo será garantido por um fundo de garantia
cujas modalidades deverão ser aprovadas até 31 de
Dezembro de 1992.
(Alterações n2í 14 e 11)
Artigo 1 l'i
A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao
Conselho, pelo menos uma vez por ano, um relatório,
contendo uma avaliação da execução da presente deci
são.

A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao
Conselho, pelo menos quatro vezes por ano, e, em todo o
caso, respectivamente antes de serem disponibilizadas a
segunda e terceira parcelas, um relatório contendo uma
avaliação da execução da presente decisão.

— A3-328/91
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
decisão relativa à concessão de um empréstimo a médio prazo à URSS e suas Repúblicas
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(91) 443),
— Consultado pelo Conselho, nos termos d o artigo 2352 do Tratado CEE (C3-391/91),
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— Tendo em conta o relatório da Comissão das Relações Económicas Externas e os pareceres
da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos Políticos (A3-328/91),
1. Aprova a proposta da Comissão, sem prejuízo das alterações que nela introduziu, em
conformidade com o resultado da votação d o respectivo texto;
2.
Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo
Parlamento;
3.
Reserva-se o direito de recorrer ao processo de concertação, caso o Conselho pretenda
afastar-se d o texto aprovado pelo Parlamento;
4.
Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da
Comissão;
5.

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.

b) proposta de decisão COM(91) 458
— proposta de decisão respeitante à conclusão, pela Comunidade Económica Europeia, do
Acordo sob forma de Troca de Cartas Complementar entre a Comunidade Económica
Europeia e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas relativo a uma garantia de crédito
para assegurar a exportação de produtos agrícolas e alimèntares para a União Soviética:
aprovada

14. Assistência à criança

*

— Proposta de recomendação COM(91) 233

Proposta de recomendação do Conselho relativa à assistência à criança
aprovada com as seguintes alterações:
ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (*)

(Alteração n2 1)
Após o décimo segundo considerando (novo considerando)
Considerando que a falta de serviços de assistência à
criança de boa qualidade funciona directamente como
travão do crescimento económico ao impedir as mulheres
de entrarem no mercado de trabalho; e que em alguns
Estados-membros as mulheres não podem registar-se
como desempregadas se não existir um sistema que
garanta a assistência à criança;

(*)
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TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

(Alteração n° 2)
Após o décimo oitavo considerando (novo considerando)
Considerando, por fim, prioritárias as acções dirigidas às
crianças mais desamparadas, marginalizadas, e do mun
do rural, dado que é necessário alcançar um nível mínimo
para todas as crianças da Europa através da ampliação
dos serviços j á existentes; que o melhoramento da quali
dade desses serviços será um objectivo importante a
prosseguir, paralelamente ao seu alargamento a todo o
território da CEE, bem como um ponto de referência
para os países terceiros,

(Alteração níí 3)
Artigo 1Que os Estados-membros tomem medidas tendentes a
permitir a mulheres e homens a conciliação das suas
obrigações profissionais e familiares, decorrentes da
assistência e educação das crianças.
I

Que os Estados-membros melhorem as medidas tenden
tes a permitir a mulheres e homens a conciliação das suas
obrigações profissionais e familiares, decorrentes da
assistência e educação das crianças.
Estas medidas devem:
— promover a igualdade de oportunidades e o uso
efectivo do potencial de força de trabalho, permitin
do às mulheres a entrada no mercado de trabalho em
igualdade de circunstâncias com os homens;
— promover o bem-estar das crianças e das famílias,
garantindo que todas as suas necessidades sejam
satisfeitas e reconhecendo que as responsabilidades
pela assistência e a educação das crianças continuará
durante todo o período de escolaridade;
— reconhecer a diversidade das condições laborais e
familiares dos pais.

(Alteração ní? 4)
Artigo 2'-, frase introdutória
Que, tendo em vista a concretização deste objectivo e
com a participação adequada das autoridades centrais,
regionais e locais, parceiros sociais e outras organiza
ções, os Estados-membros tomem medidas nos quatro
domínios seguintes:

Que, tendo em vista a concretização deste objectivo e
com a participação adequada das autoridades centrais,
regionais e locais, parceiros sociais e outras organizações
competentes, entre as quais as organizações não-governamentais e de voluntariado, os Estados-membros
tomem medidas nos quatro domínios seguintes:

(Alteração n2 5)
Artigo 2-, após o parágrafo único (novo parágrafo)
Estas medidas devem permitir a criação de um quadro
propício para promover o desenvolvimento de uma asso
ciação estreita entre os governos, as autoridades locais, as
organizações e os parceiros sociais.
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ALTERAÇÕES APROVADAS
PELO PARLAMENTO EUROPEU

TEXTO PROPOSTO PELA COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

(Alteração n2 6)
Artigo 3-, frase introdutória
Relativamente ao fornecimento de serviços de assistência
à criança, que tomem medidas destinadas a:

Relativamente ao fornecimento de serviços de assistência
à criança, que tomem medidas destinadas a aplicar a
legislação necessária para:

(Alterações n^í 7 e 25)
Artigo 3-, alínea a)
a)

Permitir que todos os pais em situação de emprego
ou de procura de trabalho, educação ou formação
tenham acesso a serviços locais de boa qualidade.
Isto exige que os serviços sejam a preços acessíveis;
os serviços combinem a assistência em segurança
com uma abordagem educacional e pedagógica
ampla; que as necessidades dos pais e das crianças
sejam tidas em conta na determinação do acesso aos
serviços; os serviços devem estar disponíveis em
todas as zonas e regiões dos Estados-membros,
incluindo zonas urbanas e rurais; os serviços devem
assegurar acesso a crianças com necessidades espe
ciais, com necessidades linguísticas e a crianças
provenientes de famílias monoparentais e responder
a essas necessidades;

a) Permitir que todos os pais em situação de emprego
ou de procura de trabalho, educação ou formação
tenham acesso a serviços locais de boa qualidade.
Deve tentar-se responder à procura com serviços de
assistência à criança de boa qualidade, quer em casa,
quer em centros de dia e creches dotados de profis
sionais competentes. Isto exige que os serviços sejam
a preços acessíveis, compatíveis com os horários de
trabalho, que os serviços combinem a assistência em
segurança e com pessoal suficiente com uma aborda
gem educacional e pedagógica ampla; que as neces
sidades dos pais e das crianças sejam tidas em conta
na determinação do acesso aos serviços; os serviços
devem estar disponíveis em todas as zonas e regiões
dos Estados-membros, incluindo zonas urbanas e,
principalmente, rurais; os serviços devem assegurar
acesso a crianças com necessidades especiais, às
crianças de grupos étnicos minoritários e/ou com
necessidades linguísticas e a crianças provenientes
de famílias monoparentais e reconhecer, valorizar e
responder a essas necessidades; a longo prazo, estes
serviços devem ser assegurados a todas as crianças.
Os Estados-membros devem assegurar um melhora
mento constante do grau de cobertura anual através
de uma avaliação da real necessidade de serviços
para a guarda de crianças, tendo em consideração a
taxa de ocupação das mulheres e a situação familiar
em geral. Para avaliar essas necessidades, efectuar-se-ão estudos que poderão servir de ponto de partida
para a criação de programas de acção e de desenvol
vimento social.

(Alteração n2 8)
Artigo 3'-, alínea b)
b) Promover a flexibilidade e diversidade dos serviços,
como parte de uma estratégia destinada "a aumentar
as opções e a satisfazer as preferências, necessidades
e situações diferentes das crianças e das famílias.
Este objectivo deve aliar-se à conjugação coerente
entre os diversos serviços.

b) Promover a flexibilidade e diversidade dos serviços,
incluindo a guarda de crianças a domicílio, como
parte de uma estratégia destinada a aumentar as
opções e a satisfazer as preferências, necessidades e
situações diferentes das crianças e das famílias. Este
objectivo deve aliar-se à conjugação coerente entre
os diversos serviços.
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b bis) Assegurar uma orientação e um ambiente de
serviços saudáveis, e, designadamente, instalações
variadas de recreio ao ar livre.

(Alteração nii 9)
Artigo 3-, alínea c)
c)

Procurar melhorar a formação (tanto inicial como
contínua) dos trabalhadores dos serviços de assistência à criança, com o objectivo de garantir que a
referida formação seja adequada à grande importância e ao valor social e educativo d o seu trabalho.

c)
-

Melhorar a formação (tanto inicial como contínua)
dos trabalhadores dos serviços de assistência à criança, com o objectivo de garantir que a referida
formação seja adequada à grande importância e ao
valor social e educativo d o seu trabalho.

(Alteração nií 10)
Artigo 3-, alínea c) bis (nova)
cbis) Tomar iniciativas nas associações e instituições
para que disponham de serviços de assistência às
crianças durante o horário de actividades, de modo a
que mulheres e homens possam conciliar a sua
participação na vida social, cultural e política com a
assistência aos filhos.

(Alterações n! : 11 e 20)
Artigo 3-, a ínea e)
e) Garantir que o financiamento público preste Uma
contribuição substancial para o desenvolvimento de v
serviços a preços acessíveis, de boa qualidade, coe
rentes, e que facultem opções diversas aos pais.

e) Garantir que o financiamento, o controlo e a supervi
são públicos prestem uma contribuição adequada
para o desenvolvimento de serviços a preços deter
minados em relação ao rendimento do ou dos proge
nitores, de boa qualidade, coerentes, e que facultem
opções diversas aos pais.
e bis) Criar projectos transnacionais tendo em vista a
troca de experiências e promover a diversidade dos
serviços de guarda de crianças com alto nível de
qualidade. Com este objectivo, poderão ser empre
gues meios do programa NOW da CE, bem como
meios do Fundo Social e do Fundo Regional da CE.

(Alteração nu 12)
Artigo 4N o que respeita à concessão de licenças a pais emprega
dos com responsabilidades na assistência e educação dos
filhos, recomenda aos Estados-membros que prossigam a
adopção de medidas que tenham em consideração, de
forma realista, o acréscimo da participação feminina na
constituição da força de trabalho. Essas medidas devem
incluir a concessão de licenças que permitam a todos os
pais empregados, tanto homens como mulheres, o desem
penho eficaz das suas duplas responsabilidades profissio
nais e familiares, com, inter alia, flexibilidade nas
modalidades autorizadas de licença.

N o que respeita à concessão de licenças a pais emprega
dos com responsabilidades na assistência e educação dos
filhos, recomenda aos Estados-membros que prossigam a
adopção de medidas que tenham em consideração o
acréscimo-da participação feminina na constituição da
força de trabalho e a necessidade de reconhecer social
mente o trabalho de assistência. Essas medidas devem
incluir a concessão de licenças ou compensação por
perda de rendimentos do trabalho, que permitam a todos
os pais empregados, tanto homens como mulheres, o
desempenho eficaz das suas duplas responsabilidades
profissionais e familiares, com, inter alia, flexibilidade
nas modalidades autorizadas de licença.
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(Alteração n2 13)
Artigo 5'-, alínea b)
b) Promover iniciativas que melhorem as condições d e
trabalho dos trabalhadores dos serviços de assistên
cia à criança e garantir que a importância social d o
seu trabalho seja reconhecida;

b) Promover iniciativas que garantam condições d e
trabalho adequadas, e comparáveis às que existem
noutros sectores, para os trabalhadores dos serviços
de assistência à criança e garantir que a importância
social d o seu trabalho seja reconhecida para evitar a
precarizaçao do trabalho;

(Alteração n^ 18)
Artigo 5'-, alínea c)
c)

promover acções, nomeadamente no sector público,
que possam servir de exemplo a novas iniciativas
neste domínio.
,

c) promover acções nos sectores público e privado que
possam servir d e exemplo a novas iniciativas neste
domínio.

(Alteração níí 14)
Artigo &Recomenda aos Estados-membros que, relativamente às
responsabilidades decorrentes da assistência e educação
das crianças, promovam e incentivem uma maior participação por parte dos homens a fim de atingir u m a divisão
mais equitativa das responsabilidades familiares entre
homens e mulheres.

Recomenda a todos os Estados-membros que, relativamente às responsabilidades decorrentes d a assistência e
educação das crianças, se comprometam explicitamente a
reconhecer a importância de conseguirem u m a divisão
mais equitativa das responsabilidades familiares entre
homens e mulheres, tomem medidas destinadas a promo
ver uma maior participação dos homens na assistência e
educação das crianças, tanto na qualidade de pais como
na qualidade de trabalhadores nas estruturas a o serviço
das crianças, e a garantir que todas as outras medidas
tomadas para conciliar a vida profissional e familiar
sejam compatíveis com este objectivo.

(Alteração n2 15)
Artigo 7O s Estados-membros informarão a Comissão, o mais
tardar 3 anos a contar d a data de adopção desta recomen
dação, das medidas tomadas para a sua aplicação, por
forma a permitir à Comissão a elaboração de u m relatório
sobre a totalidade de tais medidas.

O s Estados-membros informarão a Comissão, o mais
tardar 2 anos a contar da data de adopção desta recomen
dação, das medidas tomadas para a sua aplicação, por
forma a permitir à Comissão a elaboração d e u m relatório
sobre a totalidade de tais medidas, e posteriormente
elaborarão de três em três anos um relatório sobre a
situação. A Comissão elaborará um relatório sobre a
situação a apresentar ao Parlamento, após os primeiros
dois anos e, posteriormente, cada três anos.

(Alteração n2 26)
Artigo 7'i bis (novo)
Artigo 1- bis
Espera-se que os Estados-membros melhorem significati
vamente a sua capacidade de resposta a uma procura que
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continua por satisfazer. Os Estados-membros que ainda
não atingiram estes níveis deveriam conseguir os seguin
tes objectivos:
i) para crianças com menos de 3 anos de idade: lugares
a tempo inteiro para, pelo menos, 6% das crianças,
excluindo as escolas pré-primárias;
ii) para crianças, acima dos três anos de idade, mas
abaixo da idade de escolaridade obrigatória: lugares
a tempo inteiro nas escolas ou jardins de infância
para, pelo menos, 65% das crianças.
Os Estados-membros que já atingiram estes objectivos
devem aumentar todos os anos o número de lugares
disponíveis segundo uma percentagem acordada até que
seja plenamente satisfeita a procura.
Estes objectivos deveriam ser atingidos dentro de um
prazo a acordar entre a Comissão e os Estados-membros,
prazo esse que não deveria exceder cinco anos.

— A3-329/91

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de uma
recomendação sobre a assistência à criança
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(91) 233) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 2352 do Tratado CEE (C3-329/91),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e o parecer da Comissão dos
Assuntos Sociais, do Emprego e do Ambiente de Trabalho (A3-329/91),
1. Aprova a proposta da Comissão, sem prejuízo das alterações que nela introduziu, em
conformidade com o resultado da votação do respectivo texto;
2.
Insta a Comissão a modificar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n2 3 do artigo 1492
d o Tratado CEE;
3.
(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO n^C 242 de 17.9.1991, p. 3
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15. Medidas específicas relativas a determinados produtos agrícolas a favor dos
DOM *
— Proposta de regulamento COM(91) 160

Proposta de regulamento do Conselho que estabelece medidas específicas relativas a determina
dos produtos agrícolas a favor dos departamentos franceses ultramarinos
aprovada com as seguintes alterações:
ALTERAÇÕES A P R O V A D A S
PELO P A R L A M E N T O EUROPEU

T E X T O PROPOSTO PELA C O M I S S Ã O
D A S C O M U N I D A D E S EUROPEIAS (*)

(Alteração

1)

Segundo considerando
Considerando que a situação geográfica excepcional dos
departamentos franceses ultramarinos relativamente às
fontes de abastecimento de produtos a montante de
determinados sectores da alimentação, essenciais ao
consumo corrente, impõe a essas regiões encargos que
desfavorecem amplamente tais sectores; que tal é,
nomeadamente, o caso no que respeita ao abastecimento
e m cereais cuja produção nos departamentos em causa é
totalmente inexistente e não pode ser encarada, tornando-os, desse modo, dependentes de fontes exteriores de
abastecimento; que é possível remediar esta desvantagem
natural mediante um abastecimento em condições mais
favoráveis; que tal objectivo pode ser atingido por meio
da isenção do direito nivelador aplicável às importações
de cereais nos mesmos departamentos;

Considerando que a situação geográfica excepcional dos
departamentos franceses ultramarinos relativamente às
fontes de abastecimento de produtos a montante de
determinados sectores da alimentação, essenciais ao
consumo corrente, impõe a essas regiões encargos que
desfavorecem amplamente tais sectores; que tal é,
nomeadamente, o caso no que respeita ao abastecimento
de cereais e de derivados de cereais cuja produção nos
departamentos em causa é totalmente inexistente e não
pode ser encarada, tornando, desse modo, dependentes de
fontes exteriores de abastecimento; que é possível reme
diar esta desvantagem natural mediante um abastecimen
to em condições mais favoráveis; que tal objectivo pode
ser atingido por meio da isenção d o direito nivelador
aplicável às importações de cereais e de derivados de
cereais nos mesmos departamentos;
(

(Alteração n^ 2)
Terceiro considerando
Considerando que, em benefício da cooperação regional,
é oportuno privilegiar as importações para os departa
mentos franceses ultramarinos de cereais originários de
países e territórios ultramarinos, dos Estados A C P e dos
outros países em vias de desenvolvimento; que, no
entanto, em caso de dificuldade, o regime de isenção do
direito nivelador pode igualmente, a título excepcional,
ser aplicado às importações de cereais originários de
outros países terceiros;

Considerando que, em benefício da cooperação regional,
é oportuno privilegiar as importações para os departa
mentos franceses ultramarinos de cereais e de derivados
de cereais originários de países e territórios ultramarinos,
dos Estados A C P e dos outros países em vias de desen
volvimento; que, no entanto, em caso de dificuldade, o
regime de isenção d o direito nivelador pode igualmente,
a título excepcional, ser aplicado às importações de
cereais e de derivados de cereais originários de outros
países terceiros;

(Alteração n2 3) .
Quarto considerando
Considerando que, a fim de manter a competitividade dos
cereais de origem comunitária no abastecimento dos
departamentos franceses ultramarinos com vista, por um

(*)

JO n!i C 149 de 8.6.1991, p. 6

Considerando que, a fim de manter a competitividade dos
cereais de origem comunitária no abastecimento dos
departamentos franceses ultramarinos com vista, por um
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lado, a realizar eficazmente o objectivo d o «Poseidom»
de fazer descer os preços nos referidos departamentos,
através da colocação em concorrência das fontes de
abastecimento e, por outro lado, a evitar uma perturbação
das correntes de comércio tradicionais, é conveniente
prever, a favor dos referidos departamentos, a colocação
à venda de produtos tomados a cargo na intervenção e, se
for caso disso, de cereais disponíveis no mercado comu
nitário, em condições de escoamento equivalentes à
isenção d o direito nivelador;

lado, a realizar eficazmente o objectivo do «Poseidom»
de fazer descer os preços nos referidos departamentos,
através da colocação em concorrência das fontes de
abastecimento e, por outro lado, a evitar uma perturbação
das correntes de comércio tradicionais, é conveniente
prever, a favor dos referidos departamentos, a colocação
à venda de produtos tomados a cargo na intervenção e, se
for caso disso, de cereais disponíveis no mercado comu
nitário, em condições de escoamento equivalentes à
isenção do direito nivelador com base nos preços pratica
dos à exportação a favor dos países terceiros;

(Alteração níi 4)
Sexto considerando
Considerando que é conveniente apoiar as actividades
tradicionais em matéria de pecuária, a fim de satisfazer às
necessidades do consumo local dos referidos departa
mentos; que tal objectivo pode ser atingido, de forma
complementar, através d o financiamento de programas
de melhoramento genético que comportem a compra de
animais reprodutores de raça pura, da concessão de um
prémio complementar à engorda dos bovinos adultos
machos destinados à produção de carne, através de uma
ajuda a o consumo de produtos lácteos frescos, bem como
de medidas relativas ao abastecimento de animais
machos destinados à engorda;

Considerando que é conveniente apoiar as actividades
tradicionais em matéria de pecuária, a fim de satisfazer às
necessidades d o consumo local dos referidos departa
mentos; que tal objectivo pode ser atingido, de forma
complementar, nomeadamente através d o financiamento
de programas de melhoramento genético que comportem
a compra de animais reprodutores de raça pura, da
concessão de um prémio complementar à engorda dos
bovinos adultos machos destinados à produção de carne,
através de uma ajuda ao consumo de produtos lácteos
frescos, bem como de medidas relativas ao abastecimen
to de animais machos destinados à engorda;

(Alteração níí 5)
Sétimo considerando
Considerando que é conveniente executar o compromis
so assumido no âmbito das negociações com os Estados
A C P relativo à importação para a ilha da Reunião de
sêmeas de trigo originárias dos Estados ACP;

Considerando que é conveniente executar, e mesmo
alargar a outros derivados dos cereais, o compromisso
assumido no âmbito das negociações com os Estados
A C P relativo à importação para a ilha da Reunião de
sêmeas de trigo originárias dos Estados ACP;

(Alteração ni! 6)
Décimo segundo considerando
Considerando que o rum é um produto de grande impor
tância para os departamentos franceses ultramarinos; que
a supressão progressiva de determinadas vantagens con
cedidas actualmente a esta produção teria repercussões
graves no nível de rendimento dos produtores em causa;
que é conveniente, por conseguinte, tomar medidas de
apoio a favor da cultura da cana e da sua transformação
em rum\

Considerando que o rum é um produto de grande impor
tância para os departamentos franceses ultramarinos; que
o enquadramento de determinadas vantagens concedidas
à produção de rum tradicional teria repercussões graves
no nível de rendimento dos produtores em causa; que é
conveniente tomar, desde já, medidas de apoio a favor do
ramo cana-açúcar-rum;

(Alteração nH 33)
Décimo quinto considerando
Considerando que determinadas acções estruturais essenciais para o desenvolvimento da agricultura nos departa-

Considerando que determinadas acções estruturais essen
ciais para o desenvolvimento da agricultura nos departa-
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mentos franceses ultramarinos, são financiadas no âmbi
to dos quadros comunitários de apoio que visam a
promoção d o desenvolvimento e d o ajustamento estrutu
ral das regiões com atrasos de desenvolvimento (objecti
vo níi 1), em aplicação dos artigos 130^ A e 130i! C do
Tratado; que a Comissão decidiu, além disso, instituir
uma iniciativa RÉGIS a favor d o desenvolvimento eco
nómico das regiões ultraperiféricas, a qual prevê, nomea
damente, a diversificação das produções agrícolas, a
valorização das produções tradicionais, bem como dispo
sições destinadas a cobrir os riscos relacionados com as
catástrofes naturais;

mentos franceses ultramarinos, são financiadas no âmbi
to dos quadros comunitários de apoio que visam a
promoção d o desenvolvimento e d o ajustamento estrutu
ral das regiões com atrasos de desenvolvimento (objecti
vo ni! 1), em aplicação dos artigos 1 30íí A e 130^ C do
Tratado; que a Comissão decidiu, além disso, instituir
uma iniciativa RÉGIS a favor do desenvolvimento eco
nómico das regiões ultraperiféricas, a qual prevê, nomea
damente, a diversificação das produções agrícolas, a
valorização das produções tradicionais, bem como dispo
sições destinadas a cobrir os riscos relacionados com as
catástrofes naturais; que as medidas estruturais relativas
ao desenvolvimento da agricultura nos DOM devem ser
previstas para além dos quadros comunitários de apoio e
da iniciativa comunitária RÉGIS e LEADER;

(Alteração ní2 8)
Após o décimo sexto considerando (novo considerando)
Considerando que as receitas provenientes do melaço e
do rum têm um peso a não negligenciar no ramo cana
(9% do preço da cana), actualmente em dificuldade, cuja
salvaguarda carece da execução de um plano de reestru
turação que envolva esforços financeiros públicos e pri
vados em 15 anos; que, nestas condições, convém, após
estudo, adoptar as medidas necessárias para a manuten
ção do ramo cana-açúcar-rum.

(Alteração níi 9)
Após o décimo sexto considerando (novo considerando)
Considerando que a produção comunitária de banana é
de 840 000 toneladas, das quais 400 000 toneladas respei
tantes aos DOM franceses, e que a importância desta
produção justifica a rápida criação de uma organização
comum de mercado para a banana antes de 30 de Junho
de 1992;

(Alteração níi 10)
Após o décimo sexto considerando (novo considerando)
Considerando que o sistema aplicado na ilha da Reunião
de organização interprofissional dos ramos carnes e leite
sob a égide da ARIBEV permitiu a realização de progres
sos consideráveis desde a sua criação; que esse sistema
satisfaz, simultaneamente, os interesses dos produtores e
dos consumidores; que o mesmo beneficia, a nível local,
do consenso total dos profissionais e das autoridades
locais; que não constitui uma ameaça para as possibilida
des de exportação dos produtores da Comunidade; que se
destina somente à satisfação das necessidades do mercado
da ilha da Reunião; que condiciona a perenidade das
produções animais envolvidas; que, no interesse dos
produtores, convém, desde já, salvaguardar esse sistema;
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(Alteração nií 11)
Após o décimo sexto considerando (novo considerando)
Considerando que o sistema de acordos interprofissionais, como o aplicado na ilha da Reunião, tem permitido,
desde a sua instituição, a realização de progressos subs
tanciais, satisfazendo os interesses de produtores e consu
midores, sem pôr em risco as possibilidades de exporta
ção dos produtores da Comunidade; que, por conseguin
te, se afigura conveniente manter esses acordos no âmbito
do mercado único;

(Alteração n- 1,2)
Após o décimo sexto considerando (novo considerando)
Considerando que o regulamento relativo às mèdidas
agrícolas do programa «Poseidom» constitui o primeiro
elemento de um conjunto de disposições que deverão ser
posteriormente complementadas por medidas a favor das
regiões ultraperiféricas da Comunidade, medidas essas
que deverão incidir, nomeadamente, na produção de
banana, na produção e comercialização rum de melaço,
bem como na reestruturação das empresas dos sectores
das pescas e da aquicultura;

(Alteração nií 13)
Título I
Medidas destinadas a favorecer o abastecimento de
cereais aos DOM, a neles desenvolver a pecuária, bem
como a desenvolver a cultura do arroz na Guiana

Medidas destinadas a favorecer o abastecimento de
cereais aos DOM (e de subprodutos de cereais, no caso da
ilha da Reunião), a neles desenvolver a pecuária, bem
como a desenvolver a cultura do arroz na Guiana

(Alteração nsi 14)
Artigo 2'-, n- I
1. Em cada ano civil são determinadas as necessidades
de abastecimento aos DOM de cereais destinados à
alimentação animal e à alimentação humana, com base
nos dados apresentados pelas autoridades francesas.

1. Em cada ano civil são determinadas as necessidades
de abastecimento aos DOM de cereais (e de subprodutos
de cereais, no caso da ilha da Reunião) destinados à
alimentação animal e à alimentação humana, com base
nos dados apresentados pelas autoridades francesas.

(Alteração ni2 15)
Artigo 2'A n'~ 2
2. Os direitos niveladores, fixados em aplicação do
nii 1 do artigo 1 3íí do Regulamento (CEE) nii 2727/75 do
Conselho não são aplicáveis, no âmbito das quantidades
referidas no n- 1, aquando da sua importação directa para
os DOM:

2. Os direitos niveladores, fixados em aplicação do
nu 1 do artigo 1 3íí do Regulamento (CEE) nn 2727/75 do
Conselho não são aplicáveis, no âmbito das quantidades
referidas no n- 1, aquando da sua importação directa para
os DOM:

a) dos cereais destinados à alimentação animal, originá
rios dos países em desenvolvimento;

a) Dos cereais (e de subprodutos de cereais, no caso da
ilha da Reunião) destinados à alimentação animal,
originários dos países em desenvolvimento;
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b) Dos cereais destinados à alimentação humana, origi
nários dos países e territórios ultramarinos e dos
Estados ACP.

b) Dos cereais destinados à alimentação humana, origi
nários dos países e territórios ultramarinos e dos
Estados ACP.

Em caso de dificuldades excepcionais de abastecimento
de cereais aos DOM, a isenção do direito nivelador pode
ser estendida:

Em caso de dificuldades excepcionais de abastecimento
de cereais (e de subprodutos de cereais, no caso da ilha da
Reunião) aos DOM, a isenção do direito nivelador pode
ser estendida:
a) No que se refere aos cereais (e de subprodutos de
cereais, no caso da ilha da Reunião) destinados à
alimentação animal, aos produtos originários de
outros países terceiros;
b) No que se refere aos cereais destinados à alimentação
humana, aos produtos originários dos países em
desenvolvimento.

a) No que se refere aos cereais destinados à alimentação
animal, aos produtos originários de outros países
terceiros;
b) No que se refere aos cereais destinados à alimentação
humana, aos produtos originários dos países em
desenvolvimento.

(Alteração níí 16)
Artigo 2-, n'i 3
3.
A fim de garantir a Satisfação das necessidades
referidas no rP 1 em termos de quantidades, preços e
qualidade, o abastecimento a eles destinado é realizado
através da mobilização, em condições equivalentes para
o utilizador final, de cereais comunitários que constituam
existências públicas em aplicação de medidas de inter
venção e, se for caso disso, de cereais disponíveis no
mercado da Comunidade. As condições dos referidos
fornecimentos são adoptadas tomando em consideração,
nomeadamente, os custos das diferentes fontes de abaste
cimento.

3.
A fim de garantir a satisfação das necessidades
referidas no níí 1 em termos de quantidades, preços e
qualidade, o abastecimento a eles destinado é realizado
através da mobilização, em condições equivalentes para
o utilizador final, de cereais comunitários que constituam
existências públicas em aplicação de medidas de inter
venção e, se for caso disso, de cereais disponíveis no
mercado da Comunidade. As condições dos referidos
fornecimentos são adoptadas tomando em consideração
os custos das diferentes fontes de abastecimento e,
nomeadamente, a base dos preços praticados à exporta
ção para os países terceiros.

(Alteração níi 36)
Artigo 3-, n- 3
3.
A ajuda prevista no artigo 14ii é igualmente aplicá
vel, tendo em vista o escoamento e a comercialização nos
departamentos da Guadalupe e da Martinica de arroz
produzido na Guiana, dentro do limite de uma quantidade
anual de 8000 toneladas equivalente — arroz branquea
do.

3.
A ajuda prevista no artigo 142 é igualmente aplicá
vel, tendo em vista o escoamento e a comercialização nos
departamentos da Guadalupe e da Martinica e na Europa
Continental de arroz produzido na Guiana, dentro do
limite de uma quantidade anual de 8000 toneladas equi
valente — arroz branqueado.

(Alteração n^ 19)
Artigo 4'-, n'- 3, alínea a)
a) As condições de abastecimento aos DOM resultantes
da sua situação geográfica;

a) As condições e, nomeadamente, os custos de abastecimento aos DOM resultantes da sua situação geo
gráfica;

(Alteração n2 37)
Artigo 5É concedida uma ajuda ao apoio das actividades tradicio
nais e ao melhoramento qualitativo da produção de carne
de bovino, dentro do limite das necessidades de consumo
dos DOM avaliadas com base nos dados apresentados
pelas autoridades francesas. A referida ajuda à engorda

São concedidas ajudas ao apoio das actividades tradicio
nais e ao melhoramento qualitativo da produção de carne
de bovino, dentro do limite das necessidades de consumo
dos DOM avaliadas com base nos dados apresenta
dos pelas autoridades francesas. As referidas ajudas à
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constitui u m complemento de 4 0 ecus por cabeça a o
prémio especial previsto n o artigo 4u A d o Regulamento
(CEE) nu 805/68; esse complemento pode ser concedido
a u m animal d e peso mínimo a determinar nos termos d o
processo previsto n o artigo 8u.

engorda constituem um complemento de 4 0 ecus por
cabeça a o prémio especial previsto n o artigo 4 - A d o
Regulamento (CEE) nií 805/68; esse complemento pode
ser concedido a u m animal d e peso mínimo a determinar
nos termos d o processo previsto n o artigo 8h. E concedida
aos produtores de carne de bovino dos DOM um comple
mento do prémio à manutenção de rebanhos de vacas
leiteiras, previsto no Regulamento (CEE) n? 1357/80 do
Conselho. O montante deste complemento é de 50 ecus
por cada vaca leiteira na posse d o produtor à data de
entrega do pedido.

(Alteração n- 20)
Artigo 7'-, após o segundo parágrafo

(novo parágrafo)

A Comissão apresentará propostas, antes de 31 de
Dezembro de 1992, relativas ao sistema de organização
dos ramos de produções animais utilizado nos DOM a fim
de o tornar mais eficaz.

(Alteração nii 21)
Artigo 101-, n" 2
2.
A Comunidade contribuirá para o financiamento
dos referidos programas c o m base numa análise técnica
d a situação.

2.
A Comunidade contribuirá para o financiamento
dos referidos programas c o m base numa análise técnica
d a situação regional.

(Alteração ní! 22)
Artigo IIN o nii 2, quarto travessão, d o artigo 3- d o Regulamento
(CEE) nu 1360/78 d o Conselho, de 19 d e Junho de 1978,
relativo aos agrupamentos de produtores e suas uniões,
são aditados os termos seguintes antes de «Pauta Adua
neira Comum».

N o nii 2, quarto travessão, d o artigo 3- d o Regulamento
(CEE) níi 1360/78 d o Conselho, de 19 d e Junho d e 1978,
relativo aos agrupamentos de produtores e suas uniões,
são aditados os termos seguintes antes de «Pauta Adua
neira Comum».

«plantas vivas e produtos de floricultura d o capítulo 6
d a Nomenclatura Combinada, baunilha d o código N C
0905 0 0 00, plantas d o código N C 1211.».

«plantas vivas e produtos de floricultura d o capítulo 6
da Nomenclatura Combinada, baunilha d o código N C
0905 0 0 00, plantas d o código N C 1211, produtos de
aquicultura dos códigos N C 0306 e 0307, óleos essenciais
do código N C 3301.».

(Alteração nu 23)
Artigo 12'-, n- I, primeiro parágrafo
1.
É concedida u m a ajuda por hectare aos produtores e
aos agrupamentos ou organizações de produtores que
realizem um programa de iniciativas, aprovado pelas
autoridades competentes d o Estado-membro, que vise o
desenvolvimento d a produtividade e/ou o melhoramento
d a qualidade dos produtos dos capítulos 6, 7 e 8 da
Nomenclatura Combinada, bem c o m o d a baunilha d o
código N C 0905 0 0 0 0 e das plantas d o código N C 1211.
Esta ajuda não diz respeito às bananas.

1.
É concedida u m a ajuda por hectare aos produtores e
aos agrupamentos ou organizações d e produtores que
realizem um programa de iniciativas, aprovado pelas
autoridades competentes d o Estado-membro, que vise o
desenvolvimento d a produtividade e/ou o melhoramento
da qualidade dos produtos dos capítulos 6, 7 e 8 d a
Nomenclatura Combinada, bem c o m o d a baunilha d o
código N C 0905 0 0 00, produtos de aquicultura dos
códigos N C 0306 e 0307, óleos essenciais do código N C
3301 e das plantas d o código N C 1211 com exclusão da
banana das Antilhas.
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(Alteração nii 24)
Artigo 13'-, n'- 1, primeiro parágrafo
1.
A Comunidade comparticipará, até a o limite de u m
montante máximo d e 200 000 ecus, n o financiamento d e
um estudo económico d e análise e prospectiva n o sector
d a transformação dos frutos e produtos hortícolas nos
D O M , a realizar sob a responsabilidade d o Estado-membro e m causa.

1.
A Comunidade comparticipará, até a o limite de u m
montante máximo de 300 000 ecus, n o financiamento dos
diferentes vectores de um estudo económico de análise e
prospectiva n o sector da transformação dos frutos e
produtos hortícolas em cada um dos D O M , a realizar sob
a responsabilidade d o Estado-membro e m causa.

(Alterações niií 3 8 e 26)
Artigo 141.
É concedida u m a ajuda comunitária para a celebra
ç ã o de contratos de campanha que tenham c o m o objecto
o escoamento e a comercialização, para o resto d o
mercado comunitário ou para o mercado mundial, dos
produtos referidos no n^ 1 d o artigo 12h e colhidos nos
D O M . Tal ajuda é paga contanto que o volume de trocas
comerciais por produto não ultrapasse 3000 toneladas por
a n o e por departamento.

1.
É concedida uma ajuda comunitária para a celebra
ção d e contratos de campanha que tenham c o m o objecto
o escoamento e a comercialização, para o resto d o
mercado comunitário ou para o mercado mundial, dos
produtos referidos n o níí 1 d o artigo 12- e colhidos nos
D O M . Tal ajuda é paga contanto que o volume de trocas
comerciais por produto não ultrapasse 3000 toneladas por
ano e por departamento.

O s referidos contratos são celebrados entre, por u m lado,
produtores individuais ou agrupados e m associações ou
uniões e, por outro lado, pessoas singulares ou colectivas
estabelecidas n o resto d a Comunidade.

O s referidos contratos são celebrados entre, por um lado,
produtores individuais ou agrupados e m associações ou
uniões e, por outro lado, pessoas singulares ou colectivas
estabelecidas n o resto d a Comunidade ou, eventualmen
te, nos DOM, na condição de, neste caso, poderem
comprovar a existência de uma entidade correspondente
estabelecida no resto da Comunidade.

2.
O montante d a ajuda é d e 10% do valor d a produção
comercializada, entregue na zona de destino.

2.
O montante da ajuda é d e uma percentagem baseada
no valor da produção, entregue na zona de destino, no
âmbito deste contrato anual. A percentagem corresponde
a:
— 30% para as primeiras 1000 toneladas,
— 20% para as 1000 toneladas sucessivas,
—

10% para as últimas 1000 toneladas.

3.
A ajuda é concedida a o comprador que se compro
meta a comercializar os produtos dos D O M n o quadro
dos contratos referidos n o n í 1.

3.
A ajuda é concedida a o comprador q u e se compro
meta a comercializar o s produtos dos D O M n o quadro
dos contratos referidos n o n- 1.

4. Quando as acções previstas n o n- 1 são efectuadas
por empresas comuns que associam, c o m o objectivo d e
comercialização n o resto d o mercado comunitário ou n o
mercado mundial das produções colhidas nos D O M ,
produtores dos mesmos departamentos ou suas associa
ções ou uniões e pessoas singulares ou colectivas estabe
lecidas n o resto d a Comunidade e desde que os parceiros
se comprometam a colocar e m comum os conhecimentos
e competências necessários à realização d o objectivo d a
empresa durante u m período mínimo d e 3 anos, o
montante da ajuda prevista n o n- 2 é elevado para 13% d o
valor d a produção comercializada anualmente e m
comum.

4. Quando as acções previstas n o n2 1 são efectuadas
por empresas comuns que associam, c o m o objectivo de
comercialização n o resto d o mercado comunitário ou n o
mercado mundial das produções colhidas nos D O M ,
produtores dos mesmos departamentos ou suas associa
ções ou uniões e pessoas singulares ou colectivas estabe
lecidas n o resto d a Comunidade ou, eventualmente, nos
DOM na condição de, neste caso, poderem comprovar a
existência de uma entidade correspondente estabelecida
no resto da Comunidade e desde que o s parceiros se
comprometam a colocar e m c o m u m os conhecimentos e
competências necessários à realização d o objectivo d a
empresa durante um período mínimo d e 3 anos, o
montante d a ajuda prevista n o n£ 2 é elevado para 13% d o
valor d a produção comercializada anualmente e m
comum.
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(Alteração níi 28)
Artigo 17-, n- 1
1.
É concedida uma ajuda para a transformação direc
ta da cana em rum agrícola, tal como prevjsto no nii 4,
ponto 2 da alínea a), d o artigo IÍÍ do Regulamento (CEE)
nu 1576/89 do Conselho.

1.
É concedida uma ajuda para a produção de rum dos
DOM. Para o rum agrícola, tal como previsto no n!J 4,
ponto 2 da alínea a), do artigo 1- do Regulamento (CEE)
níi 1576/89 d o Conselho, a ajuda prevista no presente
número assume a forma de ajuda para a transformação
directa da cana em rum.

A ajuda é paga ao destilador com a condição de que este
tenha pago ao produtor de cana um preço mínimo a
determinar.

A ajuda é paga ao destilador com a condição de que este
tenha pago ao plantador de cana um preço mínimo a
determinar.

(Alteração níí 29)
Artigo 17'-, n'~ 2 bis (novo)
2 bis. No que diz respeito ao rum obtido da destilação
do melaço transformado e produzido nos DOM e obede
cendo às especificações do artigo 52 do Regulamento
(CEE) n? 1576/89, a ajuda prevista no n? 1 assume a forma
de uma ajuda ao envelhecimento do rum em madeira.
A ajuda é paga ao destilador ou ao detentor da cave de
envelhecimento, com a condição de manter o rum em
cave durante um período a determinar.

(Alteração n- 30)
i

Artigo 17-, n- 2 ter (novo)
2 ter.
a)

É concedida uma ajuda suplementar:

Correspondente à tomada a cargo dos custos de
transporte DOM-Europa de acordo com os mesmos
mecanismos previstos para o açúcar;

b) Com vista a facilitar o armazenamento e a logística
na Europa.

(Alteração nií 31)
Artigo 19i, n'i 4
4.
A Comunidade financiará a realização d o símbolo
gráfico e a sua promoção.

4.
A Comunidade financiará a realização d o símbolo
gráfico e a sua promoção, bem como os produtos que o
utilizarem.

(Alteração n!2 32)
Artigo 21- bis (novo)
Artigo 212 bis
Será criada uma organização comum de mercado para a
banana antes de 30 de Junho de 1992.
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— A3-282/91

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da Comissão ao Conselho de um
regulamento que estabelece medidas específicas relativas a determinados produtos agrícolas a
favor dos departamentos franceses ultramarinos
O Parlamento Europeu,
— Tendo e m conta a proposta d a Comissão a o Conselho (COM(91) 160) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos d o artigo 43- d o Tratado C E E (C3-262/91),
— Tendo e m conta o relatório da Comissão d a Agricultura, das Pescas e d o Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos e da Comissão d a Política Regional e d o
Ordenamento Territorial (A3-282/91),
1.
Aprova a proposta d a Comissão, sem prejuízo das alterações que nela introduziu, e m
conformidade com o resultado d a votação d o respectivo texto;
2.
Solicita a o Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se d o texto aprovado pelo
Parlamento;
3.
Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta d a
Comissão;
4.

(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer a o Conselho e à Comissão.

JO ni:C 149 de 8.6.1991, p. 6

16. Situação no mercado de salmão da Comunidade — utilização das redes de cerco
com retenida
a)

A3-254/91

RESOLUÇÃO
sobre a cultura semi-natural de salmões e a situação no mercado do salmão na Comunidade
O Parlamento Europeu,
— Tendo e m conta as propostas de resolução dos Deputados:
a)

McCartin e outros, sobre a cultura semi-natural de salmões (B3-442/90),

b) Lataillade e outros, sobre a situação d o mercado d o salmão na Comunidade (B3462/90),
— Tendo e m conta o relatório da Comissão d a Agricultura, das Pescas e d o Desenvolvimento
Rural, e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A3-254/91),
A . Considerando que a criação semi-natural de salmão não tem efeitos ambientais negativos, a o
contrário da piscicultura, que pode causar alguns danos,
B. Considerando que n o momento presente o preço d o salmão na Comunidade é baixo, devido
a o aumento da produção salmonícola e das importações de salmão, pelo que é difícil
rentabilizar a criação semi-natural de salmão,
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C . Considerando que a pesca a o largo d o salmão e m regresso é o factor determinante na
rentabilidade d a criação semi-natural de salmão e, logo, d a viabilidade desta,
D . Consciente d e que o processo d e desenvolvimento d a criação semi-natural d e salmão tem d e
ser conduzido c o m grande cautela, para n ã o interferir c o m o s padrões genéticos d o salmão
selvagem,
1.
Considera que a criação semi-natural d e salmão apresenta certas vantagens sobre a
salmonicultura e que a investigação sobre o seu desenvolvimento deverá ser encorajada;
2.
Sublinha o facto d e que o eventual desenvolvimento d a criação semi-natural d e salmão se
deverá basear n o melhor aconselhamento científico disponível, para não pôr e m causa a
existência, nem a saúde d a população de salmão selvagem, nem criar problemas genéticos ou
biológicos;
3.
Observa que a experiência d a Islândia e d e outros países que desenvolveram a criação
semi-natural d e salmão n ã o é u m indicador adequado das potencialidades da mesma na
Comunidade Europeia, dado que as condições especiais existentes nesses países não têm
paralelismo na Comunidade Europeia;
4 . Considera que, e m função dos dados actuais, o desenvolvimento d a criação semi-natural d e
salmão seria mais viável, se esta se desenvolvesse e m separado d a pesca a o salmão selvagem,
devendo para tanto pedir-se o conselho dos cientistas sobre os melhores locais disponíveis;
5.
Insiste e m que, na eventualidade da aceitação deste tipo d e desenvolvimento nalgumas
áreas-piloto, seria imperativo proibir a pesca a o largo dessas áreas e acabar com a pesca ilegal
através d o aumento d a fiscalização; considera que será talvez mais viável fazer u m policiamento
eficaz, se o s esforços se puderem concentrar e m certas áreas;
6. C h a m a a atenção para que o desenvolvimento de actividades nessas áreas é vantajoso
para toda a região, pelo que n ã o se podem aplicar a essas operações critérios muito restritivos,
nem d e estrito lucro financeiro; considera que essas áreas deverão ser apoiáveis n o âmbito d o
objectivo 5b;
7.
Recomenda também u m sistema de controlo baseado nas vendas de peixe e não nas
capturas; sugere, por exemplo, um sistema de etiquetas que seriam distribuídas aos pescadores
de acordo c o m o seu volume habitual de capturas, estando e m situação legal o peixe vendido com
essas etiquetas; chama a atenção para que o sistema seria flexível, na medida e m que as etiquetas
seriam transmissíveis;
8. Considera que o s danos ecológicos causados pela piscicultura aos rios devem ser
minorados e que a Comunidade deverá disponibilizar financiamentos para esse efeito;
9. Considera deplorável que a Noruega recorra constantemente à prática d e «dumping» d o
salmão e solicita à Comissão que tome a s medidas necessárias para impedir que a indústria
comunitária seja arruinada pela concorrência desleal;
10.
Entende que as medidas anti-dumping tomadas pela Comunidade deveriam ser pelo
menos tão eficazes c o m o as adoptadas pelos E U A ;
11.
Considera que os esforços continuados è recíprocos da Comunidade Europeia e da
Noruega poderão evitar a perspectiva d e u m a «guerra d o salmão» e que a concorrência tem d e ser
vista c o m o concorrência leal, b e m c o m o que a Noruega deverá usar de contenção na produção;
12.
Recomenda ainda que a Comissão controle as importações de salmão selvagem e d e
cultura d o continente americano, que aparece d e vez e m quando nos mercados europeus de venda
a retalho a u m preço ridiculamente baixo;
13.
Encarrega o seu Presidente d e transmitir a presente resolução à Comissão, a o Conselho e
a o Governo d a Noruega.

Jornal Oficial d a s C o m u n i d a d e s Europeias

N ? C 326/290
Sexta-feira, 22 de Novembro de 1991

b) A3-249/91

RESOLUÇÃO
sobre, a utilização das redes de cerco com retenida na pesca

O Parlamento Europeu,
— Tendo e m conta a proposta d e resolução d o Deputado Seligman, sobre os perigos para o s
mamíferos marinhos da pesca com redes de cerco com retenida e c o m redes de emalhar
derivantes (B3-12/89),
— Tendo e m conta o relatório da Comissão d a Agricultura, das Pescas e d o Desenvolvimento
Rural (A3-249/91),

A. Considerando que os dados estatísticos indicam que a utilização de redes d e cerco c o m
' retenida n o Pacífico Tropical Ocidental deu origem à morte de sete milhões de golfinhos nos
últimos trinta anos,
B. Considerando que o s dados científicos apontam a redução de certas populações de golfinhos,
que chega a atingir 75%, c o m o consequência directa d a utilização de redes de cerco c o m
retenida lançadas e m volta de golfinhos,
C . Considerando que, anualmente, a morte de mais de 100 0 0 0 golfinhos e m redes d e cerco c o m
retenida n o Pacífico Tropical Oriental constituir a causa mais importante da mortalidade d e
mamíferos marinhos n o mundo,
D . Considerando que dados económicos indicam que a captura de atuns utilizando o s golfinhos
responde apenas por 5% das capturas anuais de atum e m todo o mundo e o facto de existirem
alternativas de pesca d o atum inofensivas para o s golfinhos,
E. Considerando que existem métodos, nomeadamente as redes de cerco c o m retenida não
fundeadas e m volta de golfinhos, economicamente viáveis, de captura d e atum que n ã o
ferem nem causam a morte aos golfinhos,
F. Considerando que a pesca d o atum com redes lançadas e m volta de golfinhos apenas tem
lugar concretamente no Pacífico Tropical Oriental,
G . Considerando a legislação aprovada pelos governos d o Panamá e d o Equador excluindo que
navios com redes d e cerco que pescam nas suas águas e navios sob o seu pavilhão utilizem
lanchas rápidas para as manobras de cerco e a legislação pendente n o Congresso dos E U A
para aprovação, que terá o mesmo efeito,
'
H . Considerando a aplicação voluntária d e práticas inofensivas para os golfinhos d e aquisição,
transformação e venda d o atum e m mais de 8 5 % d a indústria daquele sector nos E U A , o que
deu origem a que os vendedores de atum capturado por meio de técnicas perigosas para os
golfinhos tenham passado a exportá-lo para a Comunidade Europeia, actualmente o mercado
mundial mais importante para o atum capturado c o m cerco dos golfinhos,
I.

Considerando o papel da indústria d e conservas italiana e espanhola na aquisição d e atuns
capturados com rede d e cerco c o m retenida perigosa para os golfinhos,

J.

Considerando o movimento internacional constituído por Deputados d o Parlamento,
governos, cientistas, cidadãos e organizações d e protecção d o ambiente e dos animais que
reclamam que se ponha termo à utilização d e redes de cerco c o m retenida na pesca d o atum
cercando golfinhos,

K. Considerando q u e as redes de cerco com retenida constituem u m a arte eficaz e altamente
selectiva capaz d e capturar unicamente a espécie perseguida, quando utilizadas adequada
mente, e contribuem para a manutenção d e u m a indústria necessária para o desenvolvimento
e a alimentação d e populações e m todo o m u n d o sem que constituam qualquer perigo para o
meio ambiente desde que utilizadas d e forma responsável,
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1. Solicita à Comissão que publique disposições que proíbam a utilização de redes de cerco
com retenida na pesca de atum cercando os golfinhos por parte de navios com pavilhão dos
Estados-membros da Comunidade e dos seus cidadãos;
2.
Solicita à Comissão que ponha em vigor legislação que proíba a importação na Comuni
dade de todos os produtos de atum capturados com as redes de cerco com retenida com sacrifício
de golfinhos, conjuntamente com a proibição da importação de atum capturado com outros
métodos de pesca perigosos para os cetáceos, tais como as redes derivantes oceânicas;
3.
Exorta a Comissão a publicar legislação que proíba toda e qualquer actividade exercida por
cidadãos comunitários da qual, consciente ou voluntariamente resulte a morte de golfinhos ou
outras espécies de cetáceos;
4.
Solicita à Comissão que preveja apoio financeiro para a investigação e desenvolvimento de
métodos de pesca alternativos às redes de cerco com retenida e que não causem a morte de
golfinhos;
5. Apela a todos os países para que aprovem legislação que proíba nas suas águas a utilização
de redes de cerco com retenida mortais para os golfinhos;
6. Exorta os Estados-membros da Comunidade Europeia a apresentarem e promoverem a
adopção dè uma resolução por parte das Nações Unidas que ponha termo à prática de cercar
golfinhos com redes de cerco com retenida na pesca do atum e a apoiarem activamente quaisquer
outros esforços internacionais com o mesmo objectivo;
7.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e
aos governos de todos os Estados-membros.
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ANEXO

Resultado da votação nominal
( + ) = A favor
( —) = Contra
(O) = Abstenção
Resolução comum — Jugoslávia
Conjunto

(+)
ALBER, VON ALEMANN, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON,
BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BOCKLET, BÕGE, BOFILL ABEILHE, BORGO,
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(°)
ANGER, BETTINI, MELANDRI.
Relatório Perez Royo doe. A 3-277/91
Situação no Médio Oriente
Alteração 10,1
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Alteração 10, 3
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FITZSIMONS, FORD, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, HORY, HUGHES,
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Situação no mercado de salmão da Comunidade
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Relatório Morris doe. A 3-249/91
Utilização das redes de cerco com retenida
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(+ )
DALY, FALCONER, FORD, HUGHES, LANGENHAGEN, MCCUBBIN, MCGOWAN,
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